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فحص التزهر Efflorescence Test
الغرض من التجربة Purpose of Test
معرفة مدى قابلية الطابوقة للتزهر.

االجهزة واالدوات المستعملة Apparatus
 أواني معدنية مسطططططحة بعمق ال يقل عن 5سطططط وتحتوي على ماء مقطر بارتفاعاليقل عن  5.5س .
 -غرفة تجفيف جيدة التهوية درجة حرارتها º 55م.

خطوات عمل التجربة Procedures of Test
 .1توضطططط ال قابوقة على نهايتها الصططططفرى في اناء مسطططططع يحتوي على ماء مقطر
بعمق  5.5سطططط وتتر في غرفة التجفيف لمدة سططططبعة ايام م اضططططافة الماء المقطر
الما جف االناء.
 .5يجفف الطططابوق في نفس الفرفططة لمططدة التقططل عن ا ططة ايططام افرى في نفس االواني
ولكنها فالية من الماء المقطر.

النتائج والحسابات Results and Calculation
النسبة المئوية للتزهر =

مساحة التزهر
مساحة اوجه الطابوقة

×%111

يعبر عن التزهر بالدرجات التالية بمقارنتها بعينة ل يجري عليها الفحص.
معدوم :عندما ال يظهر تزهر.
خفيف :عندما تكون المسططاحة السطططحية مفطاة بطبقة ففيفة من الملع التزيد عن %11
من المساحة الكلية للطابوقة.
متوسططططط  :عندما تكون الطبقة الملحية ااثر من  %11والتزيد عن  %51من مسطططططاحة
سطع الطابوقة على ان اليصحب ذلك تفتت او تقشر في السطع.
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كثيف :عنطدمطا تكون الطبقطة الملحيطة اثيفة وتفطي ااثر من  %51من سطططططططع الطابوقة
دون ان يصحب ذلك تفتت او تقشر في السطع.
كثيف جدا :عندما تكون الطبقة الملحية كثيفة جدا ويصححححححح

ذلك تفتت او تقشحححححح

بالسطح أو كالهما.

حدود المواصفة Specification Limits
بموجب المواصفات القياسية العراقية رق  25لعام.1988
االصناف

التزهر (حد اعلى)

صنف أ

معدوم الى ففيف
(%)11-1
ففيف الى متوسط

صنف ب

(%)51-11
متوسط الى اثيف

صنف ج

م عدم حصول تقشر ااثر من
%51

المناقشة Discussion
تحديد درجة التزهر وتصطططنيف نماذج الطابوق على اسطططاسطططها حسطططب حدود المواصطططفة
المعتمدة م بيان سططططبب حدوه ةاهرة التزهر وته يرها على المنشططططهت وايفية التخلص
من هذه الظاهرة.
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