
 
 "آزمایش لس آنجلس )برای تعیین درصد سایش مصالح سنگی("

 :صفر تا صد آزمایش تعیین درصد سایش مصالح سنگی )آزمایش لس آنجلس(

 :هدف از آزمایش لس آنجلس

 .تعیین مقاومت سنگ در برابر سایش

هایی که در نزدیک ها و به طور کلی در سازهشکنها و موجها، اسکله، تونلسازیراه در :کاربرد

 .شودبنادر و سواحل اجرا می

 وسایل مورد نیاز برای آزمایش لس آنجلس: 

 دستگاه آزمایش لس آنجلس .الف

 دستگاه اون .ب

 ترازوها .پ

 هاسری الک .ت

 12الک نمره  .ث

 ظرف جهت وزن کردن مصالح .ج

 دستگاه شیکر .چ

 وسایل عمومی آزمایشگاه .ح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%b3/


 

 .دهدس آنجلس را نشان میتصویر زیر دستگاه ل

 

 شرح مراحل آزمایش لس آنجلس: 

توجه به مصالح مورد نظر در این آزمایش یکی از های موجود در آزمایش و با با توجه به روش

 .کنیمطبق آنچه که توضیح داده شده انتخاب می (D-C-B-A) های متناسب با آن راروش

 .کنیمدر اون خشک می𝑐°110  ساعت و دمای 24مصالح را به مدت  :الف

 .کنیمهای مورد نظر تهیه میبندی کرده و مقدار مصالح الزم را از عبوری الکسپس دانه :ب

سپس مصالح بدست آمده از هر الک را از هر الک وزنی از مصالح را برداشته و باهم مخلوط  :پ

 کنیم.)طبق جدول زیر(می

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%b3/


 

به همراه تعدادی گلوله با وزن تعیین شده استاندارد طبق جدولی که در ادامه به آن اشاره  :ت

آنجلس  داخل دستگاه لوس کنیم و روش آزمایش با مصالح مخلوط کرده و این مجموعه رامی

 .کنیمدور تنظیم می 500ریزیم و دستگاه را روی می

 .چرخددور در دقیقه می 33آنجلس با سرعت ثابت  دستگاه لس

ها باهم کنیم تا شروع به چرخش کند، هنگام چرخش مصالح و گلولهدستگاه را روشن می :ث

 .کندکند و لذا سنگ سایش پیدا میبرخورد می

 .ریزیمها از دستگاه به درون ظرفی میدور، مصالح را به همراه گلوله 500ز اتمام پس ا :ج

کنیم )البته در این درون ظرفی الک می 12کنیم و مصالح مربوطه را با الک گلوله را جدا می :چ

 استفاده شد( 10آزمایش از الک نمره 

کنیم و طبق رابطه قت باال وزن میباقی مانده روی الک را درون ظرف دیگر ریخته و آن را با د :ح

 .کنیمزیر درصد سایش را حساب می

 

 محاسبات و نتایج حاصل از ازمایش لوس انجلس: 

آوریم براساس شکن در میسنگبا دستگاه  شن و ماسه س از آن که سنگ را به صورتپ

 .کنیماستفاده می D و C-B-A هایبندی آن از یکی از روشدانه

 کنیم و اگر ریزتر باشد به ترتیب از روشاستفاده می A دانه باشند از روشاگر شن و ماسه درشت

C – B و D کنیماستفاده می. 

https://ostovarsazan.com/%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87/
https://ostovarsazan.com/%d8%b4%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%87/
https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%b3/


 

ها برای آزمایش استفاده الک شود و از مانده رویالک استفاده می 5از  A طبق جدول در روش

، اینچ و شماره 8/3، 2/1الک ) 3از  B و به عنوان مثال در روش (1250gr  از هر الک) کنیممی

 .(2500grاز هر الک ) کنیمها برای آزمایش استفاده میشود و از مانده روی الک( استفاده می3

 

 انجلس آزمایش لوسها در با توجه به اندازه الک A جدول استفاده از روش

 

 را شودمی ریخته آنجلس لس هایی که در هر روش با مصالح به داخل دستگاهجدول تعداد گلوله

 .کندمی تعیین

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%84%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d8%ac%d9%84%d8%b3/


 

 آنجلس ها با توجه به روش مورد استفاده در ازمایش لوسجدول تعداد گلوله

 

 .آیدپس از انجام آزمایش اعداد زیر به دست می

  = 5000gr  نمونهوزن اولیه 

 
=4400gr    12وزن مانده روی الک نمره 

 عوامل خطا در آزمایش لس آنجلس: 

 هاگیریخطا در اندازه -1

دور به جهت سرعتی که دارد برای چند دور  500آنجلس با خاموش شدن پس از دستگاه لوس -2

 .دهدبه چرخش ادامه می

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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