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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  همؤسسـ  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3همـاد  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد همؤسس
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و ارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاهموسسه استاند نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب سازمان ،شناسان كار از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  همنصـفان  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري
نويس  پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگانصادر

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي
ايـران   )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته نآ با مرتبط ملي هكميت در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

،  بـدين ترتيـب    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  يـران ا ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح ملي هدركميت
ملـي   هكميتـ  در و تـدوين  5 هشـمار  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي زا ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML)  كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و اسـت 
5(CAC)خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  رايطش به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت آخرين از ، كشور
 ، حفـظ  كننـدگان  مصـرف  از حمايـت  براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

 اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، وميعم و فردي ايمني و سالمت

 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  ، كشـور  محصوالت رايب المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ، يطـي محزيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گـواهي  صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره هدر زمين
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه

 ها آن به صالحيت تأييد هگواهينام ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 تعيـين  ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي اه آن عملكرد بر و اعطا

 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار

                                                 
1- International Organization for Standardization  
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
هاي هاي آب مورد استفاده در آزمون سيمانرطوبت و حوضچه اتاقبت، اختالط، محفظه رطو اتاق «

  » هاويژگي-هاهيدروليكي و بتن
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس 
 عبدالعلي،  شرقي

  )دكتري مهندسي عمران(
  هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

                                                               
    :دبير 

  رحمتي ، عليرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

اســتاندارد و مركــز مــدير آزمايشــگاه همكــار
تحقيقات بـتن ومصـالح سـاختماني مجتمـع     

  و كارشناس استاندارد پاكدشت بتن
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء 
  توسلي،سعيد

  )كارشناس مهندسي مكانيك(
  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  رميصا،  رحمتي گواري

  )كارشناس ارشد معماري(
  مدير طراحي مهندسي مجتمع پاكدشت بتن

  
  افشين،  زماني

  )مهندسي صنايعكارشناس ارشد (
  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  رهبر،  ساكنيان

  )كارشناس مهندسي عمران(
  مدير آزمايشگاه همكار شركت تيغاب

  
  علي،  صادق زاده

  )اس مهندسي عمرانكارشن(
  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  صمد،  صالحي

  )كارشناس مهندسي معدن(
رييس آزمايشگاه كاني شناسي مركز تحقيـق  

  و توسعه صنعت سيمان
  

  محمد حسن،  عباسي رزگله
  )كارشناس مهندسي مواد(

اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  
  ملي استاندارد

  
  

  حسين، فروتن مهر
  )كارشناس مهندسي عمران(

انجمن صنفي توليد كنندگان بتن و قطعـات  
  بتني ايران
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  فرناز،  فرشاد

  )كارشناس مهندسي شيمي(
  

  اداره كل استاندارد استان تهران
  
  

  محمد،  كشاورز
  )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(

اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  
  ملي استاندارد

  
  سيد عليرضا،  يمجتبو

  )كارشناس مهندسي مواد(
اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  

 ملي استاندارد

  
  محرابي ، يوسف

  )سازه-عمران مهندسي كارشناس ارشد(
مدير مهندسي ساختمان نيروگـاه بـرق آبـي    

 شركت فراب

  
  سعيد،  محمودي

  )كارشناس مهندسي معدن(
ــدير  ــت م ــرل كيفي ــك   كنت ــيمان آبي  -س

 ارشناس استانداردك

  
  سيد صادق،  موسوي

  )كارشناس مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان تهران
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  گفتار پيش
هاي هاي آب مورد استفاده در آزمون سيمانرطوبت و حوضچه اتاقاختالط، محفظه رطوبت،  اتاق«استاندارد 

مربوط توسط سازمان ملي استاندارد ايران تهيه هاي كميسيوندر  آن نويسپيش كه» هاويژگي-هاهيدروليكي و بتن
و تدوين شده است و در چهارصدوشصتمين اجالس كميته ملي استاندارد مهندسي ساختمان،مصالح و فرآورده هاي 

 و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،مورد تصويب قرار گرفته است 21/10/1392ساختماني مورخ 
 .شودمي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371  ماه بهمن مصوب ايران، استاندارد ليم سازمان مقررات

 خدمات، و علوم صنايع، هزمين در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
 اين تكميل و الحاص براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بايد بنابراين،. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظر تجديد آخرين از همواره
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين هتهي براي كه خذيام و بعمن
  

ASTM C511-2009, Standard Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, 
and Water Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes  
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هاي آب مورد استفاده در اق رطوبت و حوضچهتاق اختالط، محفظه رطوبت، اتا  
  هاويژگي -هاهيدروليكي و بتنهاي آزمون سيمان

  
  هدف و دامنه كاربرد           1

-هاي خميري يا مالتهاي اختالطي كه نمونهاتاقهاي الزم براي هدف از تدوين اين استاندارد  تعيين ويژگي

هاي رطوبت و اتاق، هاي رطوبتشوند و همچنين براي محفظهها آماده ميهاي سيماني هيدروليكي در آن
شوند، ميداري هاي سيماني هيدروليكي و بتن نگههاي خميري يا مالتها نمونههاي آبي كه در آنحوضچه

  .است
در موارديكه اين استاندارد با الزامات تعيين شده در استانداردهاي مربوطه مغايرت داشته باشد،الزامات آن -يادآوري

 .استانداردها بعنوان مرجع در نظر گرفته ميشود

استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي كند بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است اين -هشدار
  .كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت هاي اجرايي آنرا رعايت نمايد

  الزاميمراجع    2
  . ها ارجاع داده شده استدر متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه

  .شودبدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نيست مورد نظر اين استاندارد ملي ايران
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
 

2-1 ASTM C51, Terminology Relating to lime and Limestone (as used by industry) 
2-2 ASTM E77, Test Method for Inspection and Verification of Thermometers 

  اصطالحات و تعاريف         3

  :رودكار ميدر اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به
  اختالط اتاق  3-1
  .ي با دما و رطوبت نسبي كنترل شده كه نمونه هاي خمير سيمان و مالت در آنجا آماده ميشونداتاق
  محفظه  رطوبت   3-2

  يك محفظه قسمت بندي شده با ابعاد مناسب بهمراه دما و رطوبت نسبي كنترل شده
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  رطوبت  اتاق 3-3
كه رطوبت از پيش تعريف شده يك فضاي قابل تردد و داراي دما و رطوبت نسبي كنترل شده كه در صورتي

  .مه ناميده ميشود اتاقتوسط اتميزه شدن آب حاصل شود عموما 
  
  
  اختالط سيمان اتاقالزامات          4 

سلسيوس و رطوبت درجه  )23±4(ها و سطوح كاري بايددماي هوا در مجاورت ميز اختالط، قالب  4-1
  .باشد درصد 50حداقل 

 )23±2(هاي خمير و مالت سيماني هيدروليكي بايد شده جهت تهيه آزمونهدماي آب اختالط استفاده   4-2
  . سلسيوس باشددرجه 

  
  گيري دمااندازه تجهيزات         5
  گيري دما تجهيزات مرجع اندازه 1- 5

درجه  5/0 )ريزنگري(قابليت خوانش  بايد دقيق و  رود،كه جهت تصديق ثبات دما بكار مي اين وسيله
  .باشدسلسيوس 

  .يك نسخه گزارش يا تائيديه كه دقت دستگاه را تائيد كند بايد در آزمايشگاه وجود داشته باشد
  

در  كهتواند جهت اطمينان از اينتوضيح داده شده است كه مي ASTM E77روش نقطه يخ كه  در استاندارد   - يادآوري
  .طي حمل و جابجائي دماسنج مرجع آسيبي به آن نرسيده استفاده شود

  
  ثبات دما 2- 5

شده توسط دستگاه  هاي ثبتداده. دما را ثبت كنددرجه سلسيوس،  يكدقيقه يا كمتر با دقت  15بايد هر 
كه ها به همراه تاريخ و تائيديه مبني بر اينمستندات اين ارزيابي.  بار ارزيابي شونداي يكبايد حداقل هفته

طور جداگانه در هبايد ب شخص انجام دهنده اين ارزيابياند و نام ها در دامنه مورد نياز قرار گرفتهداده
  .آزمايشگاه موجود باشد

  
تغييرات مختصر دما ناشي از باز . ريزي شده حاصل گردداين الزامات بايد در جدول ثبت دماهاي اوليه و برنامه - يادآوري

  .كردن در بايد صرف نظر شود
  .هر زمان مشكوك ديگري تصديق گردد يا در هما ششثبت كننده دما بايد حداقل هر  2-1- 5
ثبت كننده  گرحسدر هوا نسبت به  خوانشترين محل ممكن و قابل دماسنج مرجع را در نزديك  2-1-1- 5

  .دما قرار دهيد
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 .دما و دماسنج مرجع را بخوانيد و ثبت كنيد ثباتدماي  ،را ببنديد بدر ،دقيقه قبل از خواندن دما 5حداقل 
رطوبت قرار گرفته  اتاقدماسنج مرجع بايد در محفظه رطوبت يا  دهيدرا انجام مي هاشخوانكه اين هنگامي

  .شود خوانشفورا  بباشد و به محض بازكردن در
در آب نسبت به خوانش ترين محل ممكن و قابل هاي آب دماسنج مرجع را در نزديكدر حوضچه 2-1-2- 5

ها بدون خارج كردن آنها از آب اعداد هر اعداد دماسنج بعد از ثابت شدن .ثبت كننده دما قرار دهيد گرحس
  .دييكرده و ثبت نما خوانشدو را 

، وسيله مقايسه عدد آن با عدد دماسنج مرجع در طي كاركرد عادي محفظه رطوبتهدما را ب ثبات 2-1-3- 5
  .يديرطوبت يا حوضچه آب تصديق نما اتاق

  
  رطوبت اتاقالزامات محفظه رطوبت و         6
  عمومي   6-1

  .درصد باشد 95كمتر از  نبايد رطوبت نسبي درجه سلسيوس و )23±2( رطوبت بايد اتاقمحفظه يا  دما
اي از اشباع با رطوبت برسند كه ها به  درجهرطوبت بايد به شكلي باشد كه آزمونهشرايط هواي داخل محفظه 

  .چه از نظر تجربي اطمينان حاصل شود ها چه از نظر چشمي ومرطوب بودن سطوح نمايان تمام آزمونهاز 
.                                                       هاي رطوبت را به ثبات دما و رطوبت مجهز كنيداتاقهاي رطوبت و تمام محفظه

  .صي قرار گيرندتازه در سطح مشخ هايآزمونهبندي كنيد كه ها را طوري تقسيمقفسه
وسيله تجهيزاتي جهت سرمايش يا گرمايش هرطوبت بايد ب اتاقدماي هواي داخل محفظه رطوبت و   1- 6-1

  .الزم باشد كنترل شودهر كدام كه  ،و يا هردو
  :بايد انجام شود ريزوسيله يكي از دو روش هكار باين

كنترل خودكار ،شود طوبت كنترل نمير اتاقكه فضاي خارجي در برگيرنده محفظه يا هنگامي 1-1- 6-1
در اين حالت حسگرها  ، انجام ميشود وسيله ترموستاترطوبت به اتاقدماي هواي داخل محفظه رطوبت يا 

  .رطوبت قرار بگيرند اتاقبايد داخل محفظه رطوبت يا 
كنترل  وسيله ترموستات وهرطوبت ب اتاقكنترل خودكار فضاي دربرگيرنده محفظه رطوبت يا  1-2- 6-1

  .رطوبت اتاقدستي دماي هواي محفظه رطوبت و 
در هر كدام از حاالت فوق آزمايشگاه بايد قادر به اثبات قابليت تامين دماي مورد نياز در محفظه   6-2-1

  .رطوبت در طي زمان طوالني باشد اتاقرطوبت و 
قرار  1- 6در بند  مايي ذكر شدهدهد دما در محدوده ددما كه نشان مي ثباتهاي بدست آمده از دستگاه داده
  .باشداين قابليت مورد نياز مي مدرك عنوانهب ،دارد

  محفظه هاي رطوبت    6-2
  .بند باشدآب بو داراي در ساخته شده يك محفظه رطوبت بايد از مواد بادوام

شكلي ها بافشانه آب يا مرطوب كردن ديواره، رطوبت نسبي مشخص شده بايد بوسيله حداقل يك افشانه بخار
  .آوري شودداري مرطوب جمعهاي تخليه شده در داخل يك حوضچه در پايين قسمت نگهكه آب
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  هاي رطوبتاتاق   6-3
ها و رطوبت بايد از مواد با دوام ساخته شود و تمام بازشوها بايد با پنجره اتاقديوارهاي ،عمومي 6-3-1

  .دربهاي آب بند تجهيز شود
  .تواند با هر روش مناسبي تامين شودرطوبت نسبي مشخص شده مي

  .كندكاري خوب ديوارها كمك مهمي به تامين شرايط مورد نياز ميعايق - 1يادآوري
  .نشان داده شده است 1يك افشانه بخار مناسب براي اين منظور در شكل  -2يادآوري

  
هايي  جهت حفاظكه داراي هاي بادوام قفسهسيمان،  هايونرطوبت مورد نياز در آزم اتاق 6-3-2

  .رطوبت موجود باشد اتاقگيري شده باشد، بايد در هر هاي تازه قالبجلوگيري از چكيدن قطره برروي آزمونه
شكلي باشد كه هب رطوبت بايد اتاقوضعيت هواي داخل  ،هاي بتنرطوبت مورد نياز در آزمون اتاق 6-3-3

را در معرض  هاآزمونه. )5يادآوري (ر برسند نظر چشمي و تجربي مرطوب بهداخل آن از نظ هايآزمونه
  .چكيدن قطره آب و يا آب جاري قرار ندهيد

  
رطوبت منجر  اتاقها در هاي آب و تعداد كافي آنها و توزيع و جانمايي مناسب آنداري مناسب افشانهتعمير و نگه - يادآوري

  .شودباعث تامين رطوبت مورد نياز مي داري شده وهاي نگهبه مرطوب به نظر رسيدن ظاهري و تجربي آزمونه
، هاها يا اختالل در سامانه هواي مرطوب مانند باز كردن دربي آنيجز انسداد، هانامناسب بودن تعداد افشانه

هاي بيش از حد متراكم از نمونه ممكن است منجر به وقوع نقاط با خشكي سامانه حرارتي يا قفسه،تهويه هوا
تاثير بگذارد و  هاآزمونهتواند بر چگونه بنظر رسيدن ها ميو سن آنها آزمونهحي بافت سط .شودنسبي مي

بايد مدنظر  ،نظر نرسندهاز نظر ظاهري و تجربي مرطوب بهاآزمونهكه در برخي نقاط اين نكته بايد هنگامي
  .قرار بگيرد

  
  الزامات حوضچه هاي آب 7
ها به سامانه مجهز كردن حوضچه .يدن ساخته شده باشندها بايد از مواد غير قابل پوسحوضچه،عمومي 1-7

فاقد سامانه كنترل  اتاقكه حوضچه در بايد در مواقعي ،درجه سلسيوس )23±2(پايش خودكار دماي آب در 
 شود قرار گرفتهدمايي در محدوده فوق الذكر و يا شرايط ديگري كه تامين دماي مذكور با مشكل مواجه مي

  .انجام شود، است
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  هاي رطوبتاتاقيك نمونه از افشانه بخار جهت تامين رطوبت نسبي در - 1شكل 

  
 120متر و با طول هركدام ميلي 2/0وسيله يك اره الماسه با ضخامت سه شيار افقي هوا در محيط كره تو خالي به - 1يادآوري
هواي خارج شده از اين شيارها با آب برخورد  .متر از يكديگر ايجاد كنيدميلي 5درجه از محيط و فاصله حدود  150درجه تا 

  .كندكرده و توليد افشانه آب مي
    

هاي آب بايد مجهز تمام حوضچه رطوبت يا محفظه رطوبت اتاقهاي آب قرار گرفته در داخل به جز حوضچه
  .گر آن داخل آب قرار گرفته است باشندبه يك ثبت كننده دما كه حس

 ريزاگر سه شرط  ،تواند يك حوضچه در نظر گرفته شودهاي آب ميوضچهيك گروه ح، با هدف ثبت دما
  :برقرار باشد

  ؛يكديگر متصل شده باشندههاي آب بوسيله لولههها بتمام حوضچه -
  ؛شده باشند ها نصبتي جهت چرخش آب بين حوضچهتجهيزا -
تجاوز  سلسيوسدرجه 1از ، ندشوشكل هفتگي بررسي و ثبت ميهكه بها هنگامياختالف دما بين حوضچه -

  .نكند
وسيله هيدروكسيد هها بايد بكلسيم از آزمونهها جهت جلوگيري از نشت هيدروكسيدآب داخل حوضچه

  )2يادآوري(كلسيم اشباع شده باشد
درون آب نشت بهها كلسيم از آزمونهتاثير بگذارد زيرا هيدروكسيد ونتواند بر نتايج آزمآب اشباع نشده مي

  .كندمي
  .بايد هيدروكسيد كلسيم اضافي وجود داشته باشد ،هيدروكسيد كلسيم از اشباعتهيه آب جهت 
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مورد نظر  )آهكسنگ( كلسيمباشد و كربناتمي 1آهك هيدراته شده پر كلسيم، منظور از آهك، اشباعبراي 
  .)رجوع شود ASTM C51به استاندارد( باشدنمي

هاي ماني كمتر از يك ماه كامال هم زده شود تا كمك به جايگزيني يونهاي زآب داخل حوضچه بايد در بازه
  .شود ،كلسيم ته نشين شده

  )3يادآوري .(ليتر پر شودبرگرم 3ماه نظافت و مجددا با آب آهك با غلظت  24در كمتر از  يدها باحوضچه
- باشد زيرا افت شديد در يونهاي آب نميضچهگر قابل اطميناني از اشباع با آهك در حونشان ،pHگيرياندازه   - 2يادآوري 

  .اتفاق بيافتدpH تواند قبل از كاهش محسوس هاي كلسيم نامحلول مي
  .گرم بر ليتر به منظور بدست آوردن دو برابر مقدار مورد نياز براي اشباع اوليه در نظر گرفته شده است 3حد    -3يادآوري 

را بطور پيوسته در حوضچه هاي آب استفاده نكنيد زيرا باعث  جريان آب تازه يا عاري از مواد معدني 2-7
يك سامانه  چرخشي بسته آب آهك اشباع بين . شودمي آزموننشت بيش از اندازه آهك و تاثير بر نتايج 

  .تواند مورد استفاده قرار گيردهاي آب ميحوضچه

  

  

                                                 
1    High-calcume hydrated lime 


