
 

 دستگاه ویکات سیمان  ادستورکار ب

 ده سال خدمات پس از فروش

 دارای دو سال گارانتی و دو ماه وارانتی

 فروشمشاوره خرید و 



 

 سیمان   کاتالوگ دستگاه ویکات

 

خاصیت دلیل  به  میتوان  را  خمیر  این  میشود.  تشکیل  سیمان  خمیر  و  شده  هیدراته  میشود،  مخلوط  آب  با  سیمان    وقتی 

به  پالستیک و  داده  ادامه  آب  با  واکنش  به  زمان سیمان  این  در طول  درآورد.  دلخواهی    آرامی سیمان خاصیت   به هر شکل 

 .کامل زمان گیرش سیمان نامیده میشود  خود را از دست داده و سخت میشود. این، چرخه  پالستیکی

 رمایید. وطه را مطالعه فجهت انجام دقیق آزمایش استاندارد های مرب

 

 استاندارد ➢

392 ISIRI 
C191 ASTM 

AASHTO T131 

3-EN 196 

 

 مدل ➢

CEB033  دستگاه کامل ویکات سیمان 

CEB040   قالب باکالیت ویکات 

CEB041    1سوزن ثانویه ویکات به قطرmm 

CEB037   شیشه زیر قالب ویکات 

 
 
 

 

  
 

 

 

https://nazhco.com/wp-content/uploads/2020/10/392.pdf
https://nazhco.com/wp-content/uploads/2020/10/C191.pdf


 

 

 آماده سازی نمونه :

نر  با غلظت  استاندارد  ابتدا خمیری  استاندارد ملی  مال مطابق  یا شماره  و  نرمال سیمان هیدرولیکی  تعیین غلظت 

 ذکر شده است. 392ملی استاندارد 2-9بند  آماده کنید. روش صحیح اختالط سیمان در  392

 : آزمون شرایط

در حدود درجه  و آب اختالط  صفحات پایه    ،ختالط ، سیمان خشک ، قالب ها  دمای هوا در مجاورت محل ا

 نگهدارید. 23

 درصد باشد. 50رطوبت نسبی نباید کمتر از 

 : روش انجام آزمایش مطابق استاندارد

بند   مطابق  را  خود  مالت  گ  392ملی  استاندارد   2-9ابتدا  کنید.  ایآماده  سیمان  از  لوله  به    اتقریب  خمیس 

 میلیمتر پرتاب کنید.   150با فاصله تقریبی بار از یک دست به دست دیگر  6. حجم قالب باکالیت بردارید

خمیر    و خمیر سیمان را داخل قالب بفشارید تا حلقه قالب کامال از نگه داشته  دیگر قالب باکالبت را  با دست  

وجه بزرگتر به روی شیشه  را از . حلقه قالب شود. مقدار اضافی خمیر را از دهانه بزرگ تر بر دارید  سیمان پر

 .بگذارید

.  اف کنیدرید و سطح مالت را ص بردا  تبا یک حرک  وجه کوچکتر نیزفی را از  با استفاده از یک ماله مالت اضا 

 باید مراقب باشید تا خمیر را فشرده کنید 

ز در مواردی میخواهید  نفوذ  قالب را داخل محفظه عمل آوری قرار دهید. بج  س از قالب گیری ، الفاصله پبا

 .کنید را چک 
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