فحوصات الكاشي

مختبر مواد االنشاء

الكاشي Tiles
ان الكاشييي و الدادا الخرنييانلت التي لدغ لت الت االت ييلات لالتي لوا ماالمت الت غ
لاعااء ناح مستوي صالح لالنتلدال لمابول فنلا ل و من نوع مسبق الصب عادا.

فحوصات الكاشي Tiles Tests
 .1فحص الشكغ اللام لاالبلاد Overall Shape and Dimensions Test
 .2فحص االمتصاص Absorption Test
 .3فحص ملايلر الكسر Modulus of Rupture Test

فحص الشكل العام واالبعاد Overall Shape and Dimensions Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
ملرفت الشكغ اللام للكاشلت لمادات انتوائلت لجووا ل حديد ابلاد ا.

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 .1مسارا حديديت.
 .2اجوزا قلاس الزلايا لاالبلاد.

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
يتم ذا الفحص بالدالحظت لانييتلدال اجوزا قلاس بسييلات الدسييارا الحديديت لاجوزا
قلاس االبلاد لالزلايا لذلك لضيب الشكغ لاالنتاامت لعدوديت الووانب لالحافات لدقت
الوجه لدقت الزلايا االفالت لالظور لندك الاشرا لندك الظور لندك الكاشلت لابلاد ا
االخرى .يشدغ ذا الفحص:
 فحص استتتتتتوالوة الوج
لجولودا ىم ضيييييي

فحص الكاشيييييلت بتنظلي لجوي اشيييييلتلن ىم ابق عل

االت ان ل الحر اي حر ت لوذا االت ان بسييييييبب عدم ااباوا

ليااس الفراغ ان لجد بلن الر نلن بادخال عدد من الصيييفائح الالانيييلت السيييدك لال
ان يدتل ء الفراغ ليسيييييوغ بود نيييييدك الصيييييفائح .عند عدم مالحظت اي فراغ في
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البدايت دلت الكاشيلت اللللا عل الوجه السفلي تب دلتا ل لاد اللدللت ل كذا ال ان
كدييغ دائرا يياملييت عل ان يالحر الفراغ في ييغ تب حر ييت ليسييييييوييغ بلييد رقلم
االت ان بشكغ متناظر ( .غ ت ن يفحص  4مرات فنحصغ عل  11نتلوت).
لعندما ال يحدث اي فراغ في دلتا املت سيييوغ ان الكاشيييلت مسيييتويت الوجه ل لر
محدبت.
 فحص موازاة الوجتت للرهر يتم ييذا الفحص باليياس نييييييدييك االت ييان االتبلييت
لمنتصييي اال ييالع االتبلت للكاشييلت ليالحر اابق ذا السييدك ال عدم ااباه مدا
يدل عل عدم موازاا الوجه للظور.
 فحص االبعاد ااس ابلاد الكاشلت.

متطلبات المواصفة Specification Requirements
 .1يكون الوجه منلدا" لمسييتويا" لخاللا" من الللوب لالتصييدع لالرخام موزع بشييكغ
متوانس.
 .2يكون ماا الكاشلت خالي من اي انفصال جزئي ال لي بلن طباتي الوجه لالااعدا.
 .3ان كون غ من طبات الوجه لالااعدا متوانست لخاللت من اي فووات ال علوب.
 .4كون جدل الحافات حادا لنللدت لعدوديت عل الوجه.
 .5يوب ان يكون اللون متوانس.
ييل  222ملم ل  252ملم .ليدكن ان يصيين

 .1ابلاد الكاشييي الالانييي مربلت لباول
بابلاد اخرى.

النتالج والحسابات Results and Calculation
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حدود المواصفة Specification Limits
 ان الفراغ يدكن ان يكون مابوال" في احد االت ان في -يكون التفالت الدسيييييدول به للاول لاللر

دن حدلد  2.5 ±ملم.

 1±ملم ليكون التفالت الدسيييييدول به

للسدك  3±ملم.

المناقشة Discussion
حديد مدى ماابات نداذج الفحص لحدلد الدواصيييييفت الدالوبت لمناقشيييييت مىلر اللوامغ
الدختلفت عل التفالت باالبلاد.
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