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 و پالستيكيروشهاي آزمون پاي پوشهاي الستيكي 

  

  

  

 چاپ اول

 
 

 نموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون 

ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت  ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

 :شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از
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انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن  –)تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

كيفيت كاالهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت 

 –نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري  –ترويج استانداردهاي ملي  -خودكفائي كشور 

اي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي كنترل كيفي كااله

نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي 

بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف 

يري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگ

مطالعه و تحقيق درباره  –علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

ترويج سيستم متريك و  –روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف 

ستانداردهاي مربوط، اعالم آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با ا –كاليبراسيون وسايل سنجش 

 مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم(.

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود 

هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و 

 .خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد نيازمنديهاي

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش 

صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و 

 .ميشود ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها هزينه

 
 

  

 هتهيه كنند

 يهاي الستيكي و پالستيك كميسيون روشهاي آزمون پاي پوش
  

 سرئي
خانم  -شيرزاد    كارشناس پوشاك

 فرح
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 ءاعضا
متخصص الستيك و  كارشناس گروه صنعتي ملي

 پالستيك

 رادني -سي ير 

  

 ردبي
كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات 

 صنعتي ايران

 مجيد –مهپور  شيميست

 
 

 بفهرست مطال

  
 هاي الستيكي و پالستيكي پوش هاي آزمون پاي روش

 هدف

 دامنه كاربرد

 برداري نمونه

 هاي آزمون روش

 
 

  

 يبسمه تعال

 رپيشگفتا

هاي  هاي الستيكي و پالستيكي كه به وسيله كميسيون فني روش پوش هاي آزمون پاي استاندارد روش 

ين شده در بيست و يكمين جلسه كميته جلسه ملي صنايع دامي پوش تهيه و تدو آزمون پاي

تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و به استناد ماده يك ) قانون  58/11/14 مورخ

( به 1349 مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه

 .گردد  منتشر مي عنوان استاندارد رسمي ايران
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هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در  براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت 

مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي 

ن فني مربوط مورد توجه واقع اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيو

 .خواهد شد 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده  

 .كرد 

المقدور  هاي خاص ايران حتي در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمندي 

هاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي  هاي معمول در اين كشور و استاندارد و روش ميان روش

 .ايجاد شود 

ارد حاضر با استفاده هاي الزم استاند هاي موجود و اجراي آزمايش لذا با بررسي امكانات و مهارت 

 .از منبع زير تهيه گرديده است 

  

 (S.A.T.R.A) test methods 

  

  

  

 يهاي الستيكي و پالستيك پوش هاي آزمون پاي روش  

 فـ هد 1  

هاي الستيكي و  پوش هاي مورد نياز پاي هائي براي آزمون ويژگي اين استاندارد در بردارنده روش 

 .باشد  پالستيكي مي

 دـ دامنه كاربر 2  
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پوش هائي كه تمام و يا قسمتي از آن از  هاي بيان شده در اين استاندارد در مورد كليه پاي روش 

گيري مواد پالستيكي و يا مواد الستيكي ساخته شده بدون در نظر داشتن اين نكته كه  طريق قالب

 .رود  اجزاء متشكله آن به صورت مجزا و يا يك تكه است به كار مي

 يبردار ـ نمونه 3  

برداري از  ايران )) روش نمونه 1855 پوش بايد طبق استاندارد شماره برداري از هر بهر پاي نمونه 

 .پوش الستيكي و پالستيكي (( انجام پذيرد  پاي

 نهاي آزمو ـ روش 4  

 هگيري درصد سايش تخت و پاشن ـ روش اندازه 1 ـ 4 

 زـ وسايل مورد نيا 1 ـ 1 ـ 4 

باشد كه رويه آن با  متر مي ميلي 150 اي به قطر گاه سايش : اين دستگاه داراي استوانهالف ـ دست 

دور در دقيقه حول محور خود دوران كرده و  1±40 روكش شده و با سرعت 60 كاغذ سمباده نمره

آزمونه توسط بازوئي با زاويه سه درجه نسبت به خط افقي به روي آن به حركت در آمده و تحت 

 .شود  و با نيم كيلوگرمي بر روي آن فشرده ميوزنه يك 

 .باشد  متر مي 40 مجموع مسافت طي شده از ابتدا تا انتهاي دستگاه توسط آزمونه برابر 

 .گيري ارتفاع آزمونه  ب ـ ميكرومتر براي اندازه 

 هـ روش تهيه آزمون 2 ـ 1 ـ 4 

متر  متر و ارتفاع شش ميلي ميلي 10 اي شكل به قطر پوش سه قطعه استوانه الف ـ از هر نمونه پاي 

 .توسط برش با يك سمبه تو خالي جدا كنيد 

توان  متر است مي ميلي  پوش كمتر از شش ـ در صورتي كه قطر قسمت تخت و پاشنه پاي 1 يادآوري 

ها را توسط چسب مناسب روي هم چسباند ولي عمل سائيدن را بايد قبل از رسيدن  چند عدد از نمونه

 .سب متوقف كرد به قشر چ

ها نيز بايد  پوش انجام گيرد و نمونه ساعت پس از عمل ساخت پاي 72 ـ آزمون بايد حداقل 2 يادآوري 

 .قبال به درجه حرارت محيط آزمايشگاه رسيده و سپس در همين دما آزمون شود 
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 رـ دستور كا 3 ـ 1 ـ 4 

 .تعيين كنيد  اي شكل را با ميكرومتر دقيقأ الف ـ ارتفاع آزمونه استوانه 

متر  ب ـ آزمونه را در گيره دستگاه قرار داده و با استفاده از پيچ ميكرومتري آن را در حدود دو ميلي 

 .بيرون آوريد 

 .ج ـ وزنه يك كيلوگرمي را روي دستگاه سوار كرده و آن را به حركت درآوريد  

 .يري و يادداشت كنيد گ د ـ ارتفاع آزمونه را پس از توقف دستگاه با ميكرومتر اندازه 

 .هـ ـ آزمون را با دو آزمونه ديگري كه از همان نمونه جدا شده است تكرار كنيد  

متر دستگاه را  20 شود پس از مسافت هائي كه به سرعت سائيده مي ـ در مورد آزمونه 1 يادآوري 

ز آزمونه از دهانه متر ا طوري كه هميشه در حدود دو ميلي متوقف و آزمونه را كمي بيرون آوريد به

 .گيره دستگاه خارج باشد 

ـ در صورتي كه كاهش ارتفاع آزمونه بيشتر از حدي باشد كه مانع حركت دستگاه تا آخر  2 يادآوري 

اي حاصل نشد آزمون را بايد  گردد الزم است وزنه را با وزنه نيم كيلوگرمي تعويض و چنانكه نتيجه

 .متر اوليه انجام و اين موارد را در گزارش آزمون بيان كرد  20 فقط براي

 آيد : ـ محاسبه : درصد سايش تخت و پاشنه هر نمونه از رابطه زير به دست مي 4 ـ 1 ـ 4 

 شدرصد ساي 

 :كه در آن  

 a رمت = ميانگين ارتفاع سه آزمونه قبل از سايش به ميلي 

 b رمت = ميانگين ارتفاع سه آزمونه پس از سايش به ميلي 

 اه بار الزم براي جدا شدن اليهـ روش تعيين  2 ـ 4 

 زـ وسايل مورد نيا 1 ـ 2 ـ 4 

 .سانتيمتر در دقيقه  50 ها برابر الف ـ دستگاه كشش با سرعت دور شدن چنگك 

 .دار كردن آن باشد  ب ـ كاردك مخصوص برش كه قادر به برش دادن نمونه بدون دندانه 

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


 هگيري پهناي آزمون ج ـ كوليس براي اندازه 

 هـ تهيه آزمون 2 ـ 2 ـ 4 

متر جدا كنيد و در امتداد عرض آزمونه  ميلي 40*10 الف ـ از نمونه مورد نظر سه قطعه به ابعاد 

هاي دستگاه كشش قرار  طوري كه به راحتي در چنگك به دو اليه مساوي ببريد به  ضخامت آن را

 .گيرد 

ش متغير است و آزمون بايد ـ طول آزمونه و عمق برش آن بسته به نوع دستگاه كش 1 يادآوري 

ها در ابتدا بايد به دماي آزمايشگاه  پوش انجام شده و نمونه ساعت پس از عمل ساخت پاي 72 حداقل

 .رسيده و سپس در همين درجه حرارت آزمون شود 

 رـ دستور كا 3 ـ 2 ـ 4 

 .متر تعيين كنيد  الف ـ عرض آزمونه را با دقت يك صدم ميلي 

 .ب ـ دو زبانه را به دستگاه كشش متصل كرده و دستگاه را به حركت درآوريد  

دهد يادداشت كنيد آزمون را  ج ـ حد اقل باري را كه دستگاه در طي زمان جدا شدن آزمونه نشان مي 

 .با دو آزمونه ديگر تكرار كنيد 

 .آيد  ه زير به دست ميها از رابط ـ محاسبه : حداقل بار الزم براي جدا شدن اليه 4 ـ 2 ـ 4 

 اه = حداقل بار جدا شدن اليه 

 نكه در آ 

 a مها در سه آزمون به كيلوگر = ميانگين حداقل با الزم براي جدا شدن اليه 

 b رمت = عرض آزمونه به ميلي 

 شگيري بار الزم براي جدا كردن اليه توپو ـ روش اندازه 3 ـ 4 

 زـ مواد و وسايل مورد نيا 1 ـ 3 ـ 4 

 هسانتيمتر در دقيق  50 الف ـ دستگاه كشش با سرعت حركت 

 (وينل كلرايد  ب ـ حالل مناسب ماده پالستيكي مورد آزمون ) مانند تترائيدرو فوران براي پلي 
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 هـ روش تهيه آزمون 2 ـ 3 ـ 4 

 .متر جدا كنيد  ميلي 50*20 الف ـ از نمونه مورد نظر قطعاتي به ابعاد 

ت پس از عمل ساع 72 يادآوري ـ قطر نمونه در اين آزمون بي اهميت بوده و آزمون بايد حداقل 

ها نيز بايد قبال به درجه حرارت آزمايشگاه رسيده و سپس آزمون  پوش انجام پذيرد و نمونه ساخت پاي

 .شود 

 رـ دستور كا 3 ـ 3 ـ 4 

 .متر تعيين كنيد  الف ـ عرض آزمونه را با دقت يك دهم ميلي 

مدت زمان كافي اجازه متر از طول آزمونه را در داخل حالل فرو برده و  ميلي 20 ب ـ در حدود 

 .دهيد در حالل بماند تا اليه توپوش به راحتي از پالستيك نرم شده جدا شود 

تر و يا در  يادآوري ـ در صورتي كه حالل فرارو يا سمي است بايد آزمون در درجه حرارت پائين 

 .زير هواكش انجام گيرد و سپس آزمونه را به درجه حرارت آزمايشگاه رساند 

دقيقه تأمل كنيد  10 اي اليه چسبناك توپوش را تا قسمت خشك آزمونه جدا كنيد و مدت تيغه ج ـ توسط 

 .تا آزمونه خشك شود 

د ـ آزمونه را به دستگاه كشش متصل كرده و حداقل بار الزم براي جدا شدن اليه توپوش از اليه  

 .پالستيك را يادداشت كنيد 

 .جدا شدن يك سوم طول آزمونه شروع شود  يادآوري ـ قرائت اعداد مربوط بايد پس از 

 .هـ ـ آزمون را با دو آزمونه باقيمانده تكرار كنيد  

 .آيد  ـ محاسبه حداقل بار الزم براي جدا شدن اليه توپوش از رابطه زير به دست مي 4 ـ 3 ـ 4 

 (ر الزم براي جدا شدن اليه توپوش ) قدرت چسبندگي = با 

 :كه در آن  

 a م= ميانگين بار الزم براي جدا شدن اليه توپوش در سه آزمون به كيلوگر 

 b رمت = پهناي آزمونه به ميلي 
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 ءگيري درصد جذب آب به روش خال ـ اندازه 4 ـ 4 

 زـ مواد و وسايل مورد نيا 1 ـ 4 ـ 4 

سانتيمتر جيوه كه بتواند فشار جو را  46 الف ـ پمپ خالء ـ با قدرت خالء كنندگي حداقل 

 .سانتيمتر جيوه كاهش دهد  30 تا

متر و  ميلي 50 اي كه بتوان آزمونه مدوري با قطر ب ـ دسيكاتور خالء با محفظه 

 .متر را در آن جاي دارد  ميلي 40 ضخامت

ج ـ درجه فشار سنج : 
1

 رگيري فشار داخلي محفظه دسيكاتو هبراي انداز 

د ـ شير سوزني : 
2

كه مابين پمپ خالء و درجه فشار سنج قرار گرفته و براي تنظيم فشار به كار  

 .رود  مي

تر كننده : هـ ـ ماده 
3

هاي هوا دور آن  اي كه با تر كردن آزمونه از تجمع حباب تر كننده هر گونه ماده 

 .كند  جلوگيري مي

متر كه در داخل آن دو صفحه توري  ميلي 40 و ـ ظرف مخصوص نگهداري آزمونه با قطر داخلي 

 .سيمي توزين شده براي برداشتن آزمونه قرار دارد 

 مگر 0/01 ز ـ ترازوي آناليتكي ـ با دقت حداقل 

انتيمتر گرم بر س 211 متر كه تحت فشار فنري برابر ميلي 3/5 اي به قطر سنج : با پايه ح ـ ضخامت 

 .گيري كند  مربع اندازه

 هـ روش تهيه آزمون 2 ـ 4 ـ 4 

اي  هاي متراكم فوقاني و تحتاني نمونه را جدا كنيد و اين عمل را آنقدر ادامه دهيد تا نمونه الف ـ اليه 

 .متر به دست آيد  ميلي 4 + 0/3 با ضخامت

 .سانتيمتر ببريد  3/4 ب ـ چهار قطعه آزمونه مدور به قطر 

 .گرم تعيين كنيد  0/01 ـ وزن هر قطعه را با دقتج  

گيري و ميانگين  د ـ ضخامت هر قطعه را ابتدا در مركز و سپس در چهار نقطه نزديك لبه آن اندازه 

 .آن را محاسبه كنيد 
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 رـ دستور كا 3 ـ 4 ـ 4 

دست آمده است  الف ـ با محلولي كه از اضافه كردن هشت قطره ماده تركننده به يك ليتر آب مقطر به 

 .تا ارتفاع سه سانتيمتر ظرف مخصوص آزمونه را پر كنيد 

ب ـ يك صفحه توري سيمي را در ته ظرف قرار دهيد . اين صفحه از تماس آزمونه با كف ظرف  

 .كند  جلوگيري مي

ج ـ پس از وارد كردن آزمونه در داخل محلول صفحه توري ديگري را بر روي آن قرار دهيد . اين  

 .كند  از شناور شدن آزمونه در محلول جلوگيري مي صفحه

د ـ ظرف را در داخل دسيكاتور قرار داده و پس از نصب درجه فشارسنج و شير سوزني تنظيم به  

 .وسيله پمپ خالء فشار را كاهش دهيد 

ه سانتيمتر جيوه شد , شير دسيكاتور را بست 30 كه اختالف سطح دو ستون فشارسنج برابر هـ ـ زماني 

 .و فشار باقي دستگاه را با باز نمونه شير تنظيم سوزني به فشار محيط آزمايشگاه برسانيد 

 .و ـ پس از گذشت مدت زمان ده دقيقه شير دسيكاتور را باز نموده و ظرف را خارج كنيد  

 .ور باقي بماند  دقيقه اجازه دهيد آزمونه به حالت غوطه 30 ز ـ مدت 

 .ح ـ به آرامي سطوح آزمونه را خشك كرده و دوباره توزين كنيد  

 .آيد  ـ محاسبه : درصد جذب آب به روش خالء از رابطه زير به دست مي 4 ـ 4 ـ 4 

 

 يدرصد فشردگ ـ روش آزمون 5 ـ 4 

 49تا  03ـ اين روش در مورد كليه مواد الستيكي ولكانيزه شده كه درجه سختي آن مابين  1ـ  5ـ  4

 .رود است بكار مي (IRHD) درجه سختي بين المللي

 زـ وسايل مورد نيا 2 ـ 5 ـ 4 
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متر و تحت  ميلي 12/7 متر كه سطح تماس آن داراي شعاع ميلي 0/02 سنج : با دقت الف ـ ضخامت 

 .گرم عمل كند  20±80 بار

ب ـ دستگاه تعيين فشردگي : دستگاهي است شامل دوو يا چند زوج صفحه فوالدي ضد زنگ كه  

توسط آبكاري كروم سطوح مجاور آزمونه آن صاف و همواره شده و نيروي مورد نياز دستگاه توسط 

 .شود  فنرهائي به طور مداوم بر آن وارد مي

گراد كه گنجايش قرار دادن  درجه سانتي 1± دار با كنترل دماي كن پروانه ن : دستگاه خشكك ج ـ خشك 

 .دستگاه فشارنده را در درون داشته و قادر به ايجاد درجه حرارت مورد نياز آزمون باشد 

 .ها را تا درجات مورد نظر سرد كند  د ـ دستگاه مبرد : دستگاهي است كه بتواند نمونه 

 .متر براي بريدن و تهيه آزمونه  ميلي 0/2±28/7برشي استاندارد به شعاع داخليهـ ـ سمبه  

 هـ تهيه آزمون 3 ـ 5 ـ 4 

 .گراد قرار داد  درجه سانتي 1±22 ساعت در دماي 24 ها را بايد به مدت الف ـ نمونه 

 .ها بايد توسط سمبه برشي استاندارد از نمونه جدا شود  ب ـ سپس آزمونه 

متر و  ميلي 0/2±28/7ـ در اين آزمون معموال سه آزمونه با شعاع 1 يادآوري 

توان از شش نمونه با همان شعاع و نصف  متر مورد نياز است ولي مي ميلي 0/2±9/5 ضخامت

 .دو استفاده كرد  ضخامت داده شده نيز به صورت دوبه

با محلولي كه در الستيك  دار شدن لبه آزمونه بايد سمبه برشي ـ براي جلوگيري از كنگره 2 يادآوري 

 .تورم ايجاد نكند آغشته شود 

ج ـ چنانچه نمونه داراي اضافاتي غير از مواد الستيكي ) مانند چسب و يا پارچه و غيره ( باشد بايد  

اي كه باعث تورم الستيك نشود تميز كرد ولي در هيچ صورتي نبايد  سطح آن را با محلول پاك كننده

 .مباده استفاده شود براي پاك كردن آن از س

 رـ دستور كا 4 ـ 5 ـ 4 

اي مشخص شده است تعيين  ها را حداقل در پنج نقطه معين كه توسط نشانه الف ـ ضخامت آزمونه 

 .كنيد 
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ب ـ هر آزمونه را ما بين دو صفحه آبكاري شده طوري مهار كنيد كه طرف پوشش آبكاري آن  

 .مجاور آزمونه باشد 

كيلوگرمي را كه فشاري برابر هفت كيلوگرم بر هر سانتيمتر مربع آزمونه  136 ج ـ فنرهاي فشارنده 

 .كند در دستگاه قرار دهيد  وارد مي

ها الستيكي قابل ارتجاع و فنر با نيروي  كيلو نيوتن براي نمونه 1/3 يادآوري ـ فنر با نيروي فشارنده 

 .رود  ميهاي الستيك سخت به كار  كيلو نيوتن براي نمونه 5/3 فشارنده

هاي مهار شده را به صورت انفرادي و يا به تعداد ظرفيت دستگاه در دستگاه فشارنده  د ـ آزمونه 

 .قرار داده و به كمك اهرم فوقاني آن را محكم كنيد 

 .ساعت در شرايط مورد نياز تحت فشار قرار دهيد  24 ها را به مدت هـ ـ آزمونه 

گراد و رطوبت  درجه سانتي 1±22 د در اين آزمون دماييادآوري ـ شرايط مورد نياز استاندار 

كن و  اي مورد نظر است بايد دستگاه را در خشك باشد ولي چنانچه شرايط ويژه درصد مي5±65 نسبي

 .يا مبردي كه دماي مناسب را ايجاد كند قرار داد 

دقيقه ضخامت آن را در نقاط مشخص شده دوباره  60 ها را از دستگاه جدا كرده و پس از و ـ آزمونه 

 .گيري كنيد  اندازه

گيري شده در رابطه زير درصد  ـ محاسبه : با قرار دادن ميانگين حسابي ضخامتهاي اندازه 5 ـ 5 ـ 4 

 .آيد  فشردگي نمونه الستيكي به دست مي

 

 :ـ روش آزمون درصد تورم  6 ـ 4 

 زـ مواد و وسايل مورد نيا 1 ـ 6 ـ 4 

 مگر الف ـ ترازوي آنالتيكي با دقت يك ميلي 

ب ـ مايع تورم كه آزمون مواد ارتجاعي در مقابل آن مورد نظر است و يا مخصوص آن انتخاب  

 .شود  مي
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 هـ تهيه آزمون 2 ـ 6 ـ 4 

گراد و رطوبت  درجه سانتي 2±22 ساعت در حرارت 24 ها را بايد ابتدا به مدت الف ـ نمونه 

 .درصد قرارداد  5±65 نسبي

متر و  اي به ضخامت حداكثر شش ميلي ب ـ پس از جدا كردن ساير اضافات از مواد پالستيكي قطعه 

 .گرم ببريد  10 وزن

 رـ دستور كا 3 ـ 6 ـ 4 

 .ـ آزمونه را به دقت وزن كنيد الف  

 .ايران تعيين كنيد  1371 ب ـ وزن مخصوص آزمونه را به روش بيان شده در استاندارد شماره 

گراد در داخل مايع متورم كننده  درجه سانتي 2±22 ساعت در دماي 168 ج ـ آزمونه را به مدت 

 .ور و سپس خارج كرده و پس از پاك كردن توزين كنيد  غوطه

دآوري ـ در صورتي كه مايع تورم كننده فرار است بايد آزمونه را در ظرف توزيني كه قبال به يا 

 .وزن ثابت رسيده است قرار داد و پس از بستن سرپوش وزن كرد 

د ـ آزمونه را در الكل اتيليك فرو برده و پس از خارج كردن وزن مخصوص آن را دوباره محاسبه  

 .كنيد 

 .آيد  : درصد تورم آزمونه از رابطه زير به دست ميـ محاسبه  4 ـ 6 ـ 4 

 

 :كه در آن  

 m1 موري به گر وزن آزمونه قبل از غوطه 

 m2 موري به گر وزن آزمونه بعد از غوطه 

 D1 وري به وزن مخصوص آزمونه قبل از غوطه cc/g 

 D2 وري به وزن مخصوص آزمونه بعد از غوطه cc/g 

 بـ روش تعيين جذب آ 7 ـ 4 
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 زـ مواد و وسايل مورد نيا 1 ـ 7 ـ 4 

 مالف ـ ترازوي آنالتيكي با دقت يك هزارم گر 

 هب ـ وزنه براي فرو بردن آزمون 

 .توان استفاده كرد  اي براي فرو بردن آزمونه در داخل آب مقطر مي يادآوري ـ از هر وسيله 

 رج ـ آب مقط 

 هـتهيه آزمون 2 ـ 7 ـ 4 

 .الف ـ پوسته تراكم دو روي نمونه را جدا كنيد  

 .از آن ببريد   متر ميلي 5*5*5 اي به ابعاد تقريبي ب ـ قطعه 

گراد و رطوبت  درجه سانتي 2±22 ساعت در دماي 24 ج ـ آزمونه را قبل از آزمون به مدت 

 .درصد قرار دهيد  5±65نسبي

 رـ دستور كا 3 ـ 7 ـ 4 

 .دقت يك هزارم گرم به دست آوريد  الف ـ وزن آزمونه را با 

درجه 2±22 ساعت در آب مقطر با درجه حرارت 24 ب ـ آزمونه را به كمك وزنه به مدت 

 .ور كنيد  گراد غوطه سانتي

 .كن خشك كنيد  ج ـ از داخل آب مقطر خارج كرده و سطوح آن را با كشيدن بر روي كاغذ خشك 

خارج كردن آزمونه از داخل آب آن را دوباره توزين كنيد د ـ پس از گذشت زمان دو دقيقه از لحظه  

. 

 .يادآوري ـ عمل خشك كردن آزمونه بايد در طي همين زمان انجام گيرد  

آيد و ميانگين جواب سه  ـ محاسبه : درصد جذب آب آزمونه از رابطه زير به دست مي 4 ـ 7 ـ 4 

 .شود  آزمون به عنوان درصد جذب آب نمونه بيان مي

 

 نكه در آ 
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 mo موري به گر = وزن آزمونه قبل از غوطه 

 m موري به گر = وزن آزمونه پس از غوطه 

  

  

  

  

  

  

1-Manometer 

2-Needlevalve 

3-Wetting agent 
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