
 

 "آزمایش تعیین ارزش ماسه ای"

 :صفر تا صد آزمایش تعیین ارزش ماسه ای

 آزمایش تعیین ارزش ماسه ای

 هدف از این آزمایش: 

های ، آسفالت و الیهسازی بتن سازی،این آزمایش که بیشتر در تعیین مرغوبیت مصالح جهت راه

 کل به ماسه حجم تعیین عمالً و دهدمی دست به سریع را نتایج رود،می کار به …زهکشی و

و رس( و همچنین میزان جذب آب ریزدانه و تورم آنهاست و به طور خالصه  الی و ماسه) خاک

نماید که آیا در این مجموعه خاک، ماسه تا چه حد تعیین شده است تا خواص ماسه بر تعیین می

 .آن مترتب باشد

شود، خواص ماسه پارامتر اصلی در این آزمایش که به عنوان عامل تعیین کننده ماسه محسوب می

 .است

 اندیس که هاییخاک برای اصوالً ( …نفوذپذیری زیاد، عدم تورم، جذب آب کم و حساسیت کم و )

 .است مناسب باشد 4 از کمتر آنها خمیری

بندی، نفوذپذیری، جذب آب، تورم ایستی نوع دانهسازی که باین آزمایش برای کارهایی از قبیل راه

 .گرددو نشست مورد بررسی قرار گیرد، مطرح می

 .سازی استفاده فراوان داردلذا در راه

 ٪20 از بیشتر آنها شنی ارزش و ٪4این آزمایش برای مصالحی است که مواد ریزدانه آنها کمتر از 

 .باشد
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 :ار ذیل استهای مختلف به قرحدود شنی برای استفاده

  (ایارزش ماسه)  > ٪40قشر زهکشی 

  ایارزش ماسه > ٪50مصالح آسفالت 

  ایارزش ماسه > ٪70مصالح بتن 

 :وسایل مورد نیاز برای آزمایش تعیین ارزش ماسه ای

 .اینچ 15لوله آزمایش  .الف

 .قیف –چوب پنبه  .ب

 .ظرف مخصوص شستشو که حاوی محلول استوک است .پ

 .داردپیستون استان .ت

 .لوله شستشو که دارای گیره باشد .ث

و  %40فرمالین  (45𝑐𝑐) گرم 47گرم کلرور کلسیم خشک،  454محلول استوک که شامل:  .ج

 .گلیسیرین است (65𝑐𝑐) گرم 2050

دن، محلول فرمالین و لیتر آب مقطر حل کرده و بعد از صاف کر 2ابتدا کلرور کلسیم را در 

 .رسانیملیتر می 785/3گلیسیرین را به آن اضافه نموده و حجم محلول را به 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 46کنند و برای هر آزمایش ای نگهداری میبعد از مخلوط کردن محلول، آنها را در ظروف در بسته

 .زنیمریخته و به هم می آب مقطر لیتر 2سانتیمتر مکعب از محلول فوق را در 

 .گردداین محلول برای شستشو استفاده می

 

 .دهدتصویر نمایی از دستگاه آزمایش تعیین ارزش ماسه ای را نشان می

 

 شرح مراحل آزمایش تعیین ارزش ماسه ای: 

 نمونه مورد آزمایش را از الک :الف
3

16
 .(4عبور داده )الک نمره   

 .ریخته (88𝑐𝑐) سپس نمونه مزبور را در ظرف مخصوص به حجم :ب

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 .ریزیماینچ توسط قیف، داخل خاک، محلول استوک می 4تا ارتفاع  :پ

 .چند ضربه با کف دست به ته لوله زده تا محلول کامالً در نمونه نفوذ کند :ت

 .دقیقه محلول را به حالت خود گذاشته تا کامالً خیس بخورد 10 :ث

ثانیه که  30بار رفت و آمد و مدت  90با چوب پنبه در لوله را بسته، لوله را به صورت افقی  :ج

 .دهیمسانتیمتر باشد، تکان می 20دامنه رفت و آمد 

لوله را روی میز گذاشته و چوب پنبه را برداشته و به وسیله لوله متصل به سیفون، خاک چوب  :چ

نماییم کم از ته لوله شروع به شستشوی خاک داخل لوله میپنبه و جدار لوله را شسته و با جریان 

 .آیندکه در این حالت ذرات متورم شده و آب جذب کرده، به طرف باال شسته شده و باال می

 .دهیماینچ برسد ادامه می 15عمل شستشو را تا زمانی که ارتفاع محلول به  :ح

نشین شدن ه حالت خود جهت تهدقیقه ب 20سپس ظرف محتوی خاک و محلول را به مدت  :خ

 .گذاریمماسه و خاک می

و سپس قسمت باالیی منعقد را  (h1) کنیمبا پیستون آهنی ارتفاع قسمت ماسه را قرائت می :د

 .(h2) خوانیممی

 .بایستی آزمایش برای دو نمونه دیگر به همین طریق تکرار شود :ذ

  ایمحاسبات و نتایج حاصل از آزمایش تعیین ارزش ماسه: 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 آوریم.از نتایج سه آزمایش میانگین گرفته و مقدار ارزش شنی را به دست می

 جام آزمایش چنین نتایجی حاصل شد.در ان

 

 
 

علی سید مهندس علمی نظارت با استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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