
 

 "آزمایش وزن حجمی آجر"

 :صفر تا صد آزمایش تعیین وزن حجمی آجر

 :هدف از آزمایش وزن حجمی آجر

دهد و برای محاسبات بار مرده مشخص نمودن وزنی که آن جسم بر واحد حجم از خود نشان می

 .در یک ساختمان کاربرد دارد

 وسایل مورد نیاز برای آزمایش وزن حجمی آجر: 

 الف. دستگاه برش مصالح

 ب. دستگاه برش چوب

 پ. دستگاه اون

 ت. ترازوهای آزمایشگاهی

 کولیس کش فلزی یاث. خط

 ج. دستگاه برش

 ومی آزمایشگاهیچ. وسایل عم

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%ac%d8%b1/


 

 .دهدرا نشان می( بتن تصویر زیر نمایی از دستگاه برش مصالح )سنگ، آجر و

 

 شرح دستگاه برش: 

دستگاه شامل دو کلید است که کلید سبز رنگ برای روشن کردن و کلید قرمز برای خاموش 

 .کردن

با ایی است که باید هنگام کار برای جلوگیری از شکستن، آن را همواره دستگاه برش دارای تیغه

 .آب خنک نگه داشت

برای این کار خود دستگاه مجهز به حوضچه آب است که توسط پمپ خود دستگاه، آب بر روی 

های مختلف تنظیم توان آن را برای اندازهشود و صفحه نگهدارنده جسم که میتیغه ریخته می

 .کرد
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 شرح مراحل آزمایش: 

را به دو نوع تقسیم  آجر از آنجایی که انواع مختلفی دارد، دقت زیادی الزم است، بنابراین

 :کنیممی

 .دارمثل آجرهای سوراخ های خاص و مشخص هستند،آجرهایی که دارای قالب :الف

 .آجرهایی که قالب مشخص ندارند، مانند آجرهای فشاری :ب

 .آجرهای فشاری قالب منظم ندارند و نوع پخت آنها یکنواخت نیست

عدد به صورت اتفاقی  10آجر  50000در مورد این آجرها استاندارد این است که از بین هر 

 .کنیمانتخاب می

دهیم و یک نمونه آجر مکعبی به زنیم و سطح آنها را صیقل میسپس این آجرها را برش می

 :آوریم که ابعاد آن به صورت زیر استصورت استاندارد به دست می

 CM5 =و ارتفاع CM10 =، عرضcm20 =طول

دهیم تا به کنیم و صیقل میکنیم و یک نیمه را کاماًل صاف میسپس آنها را به دو نیم تقسیم می

 .یک مکعب منظم درآید

ها نیز خیس شود، نمونهردن تیغه دستگاه برش از آب استفاده میاز آنجایی که برای سرد ک

 .شوندمی
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ساعت در دستگاه اون قرار داده، دمای آن را  24ها، آنها را به مدت برای خشک کردن نمونه

گیریم )اگر تعداد دهیم، سپس ابعاد هر نمونه را با دقت اندازه میقرار می  بین

 .آوریمدست می ها را با ترازو بهکنیم( سپس وزن نمونهگذاری میها زیاد بود آنها را شمارهنمونه

 :آوریمبا داشتن حجم و وزن نمونه، وزن حجمی آجر را به دست می

 

 

 .دهیمها جدول زیر را تشکیل میداده

 =917gr وزن آجر

 :ابعاد آجر

 026/928  حجم آجر= cm3/4 ارتفاع =  cm9/9 عرض=  cm8/21  طول= 

 :هاسوراخ ابعاد

 cm5/1ا= هشعاع

 cm3/4ارتفاع= 

 

 10ها= تعداد سوراخ
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 026/928 – 94/303= 086/624حجم مؤثر= 

 

 .دهدا نشان میجدول نتایج تعیین وزن حجمی یک نمونه آجر ر

 

 عوامل ایجاد خطا: 

 .اندایم که آجرها در داخل دستگاه اون قرار گرفتهفرض کرده .الف

 .هاعبور جریان هوا در داخل سوراخ .ب

 .گیری ابعادخطای دید هنگام اندازه .پ

 .خطای ترازو .ت

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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