
 

 "آزمایش مقاومت فشاری آجر"

 :صفر تا صد آزمایش مقاومت فشاری آجر

 :آزمایش مقاومت فشاری آجر

 هدف از انجام این آزمایش چیست؟ 

 .تواند تحمل کندمحاسبه مقدار فشاری که آجر مورد نظر می

 وسایل مورد نیاز به جهت این آزمایش: 

 دیجیتالی ton200 شکن بتن الف. دستگاه جک

 کولیس کش یاب. خط

 پ. دستگاه اون

 ت. وسایل عمومی آزمایشگاه

 شرح آزمایش مقاومت فشاری آجرها: 

 .الف. ابتدا باید یک نمونه از آجر مورد نظر به روش قبلی تهیه کنیم

 .دهیمب. سپس نمونه مورد نظر را در دستگاه مخصوص قرار می

دهد و از فرمول زیر، مقاومت پ. با توجه به نیرویی که دستگاه پس از خردشدن آجر نشان می

سطح مقطع تحت  A مقدار نیروی وارده توسط دستگاه و F که در آن) سنجیمرا می آجر فشاری

 .(باشدفشار می
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 محاسبات و نتایج حاصل از این آزمایش: 

 
 .آزمایش به صورت زیر استدریافتیم که مقدار مقاومت فشاری آجر مورد 

 

 عوامل ایجاد خطا: 

 .الف. خطای حاصل از دستگاه

 .ب. عوامل جوی مرتبط

 تشریح دستگاه مقاومت فشاری: 

 :این دستگاه از سه قسمت زیر تشکیل شده است

 الف. مخزن

 ب. دستگاه دیجیتالی

 پ. جک

 .باشدفک فوقانی دارای حرکت نمی -1
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 .باشدفک تحتانی دارای حرکت می -2

 .گذاریمنمونه را روی فک تحتانی می

خود دستگاه روشن  Startروشن می شود و با دکمه،  Stop با اتصال به برق دستگاه کلید

 Reset و Tare شود و با کلیدای در پشت آن روشن میشود، دستگاه دیجیتالی با دکمهمی

 .شودصفر می

کنیم، که تنظیم می 5/3بندی شده است را روی تقسیم 12تا  1گردونه سرعت بارگذاری که از 

 .باشددر هر ثانیه به طور متوسط می Kw د آنواح

 .زنیم تا دستگاه روشن شده و بارگذاری شروع شودرا می Start حال کلید

توان سرعت دستگاه را زیاد کرد که بعد از چسبیدن دستگاه به فک باال این می RAPID با کلید

 .کنیم تا دستگاه با سرعت معمولی کار کندکلید را رها می

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان : گروه آموزشیگردآورنده
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