
 

 "آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر ضربه"

 :صفر تا صد آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر ضربه

 آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر ضربه

 هدف از انجام این آزمایش: 

ها و زیر های سنگی برای استفاده در زیرسازی جادهاین آزمایش را جهت تعیین مقاومت نمونه

هایی که دستگاه ویبراسیون نصب دهند، به ویژه در محلهای راه آهن مورد استفاده قرار میریل

 .گیردریزی آنها مورد استفاده قرار میگردیده جهت پی

 وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش: 

   الک شماره .الف
1

2
، 
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 7و   

 میله مخصوص جهت زدن ضربه .ب

 cm38به ارتفاع  سقوط آزاد میله مخصوص .پ

 مخصوص. mold ت

 های سنگی مورد آزمایشنمونه .د

 شرح مراحل آزمایش: 

ای از الک های دانهدانه درآورده طوری که نمونههای سنگی را به صورت دانهالف. ابتدا نمونه

  نمره
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2
 رد شده و روی الک
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 .باقی بماند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://ostovarsazan.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b6%d8%b1/


 

 .کنیمضربه اعمال می 25ب. سپس مصالح را جهت تراکم در سه الیه، هر بار 

 .دهیمبار عمل سقوط آزاد را انجام می 15پ. توسط سقوط آزاد با چکش مخصوص 

نشان دهنده  7ریخته که مصالح رد شده از الک نمره  7ه ت. سپس مصالح مربوطه را روی الک نمر

 .نامقاوم بودن است

( را نسبت به کل مصالح اولیه 7که در این صورت خردشدگی مصالح در اثر ضربه )مصالح زیر الک 

 .کنیممورد آزمایش درصدگیری می

 محاسبات و نتایج: 

=A gr  وزن مصالح رد شده از الک   
1

2
 و مانده روی

3

8
   

  =B gr  7وزن نمونه مانده روی الک نمره 

 =C gr  7وزن نمونه رد شده از الک نمره 

 = 
𝑐

𝐴
×  درصد خردشدگی در اثر ضربه 100

A=B+C  کنترل کار 
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 .دهدرا نشان می Impact value  نمایی از دستگاه تصویر

 

 39/6به طوری که در آزمایش انجام شده مقدار درصد مصالح خرد شده نسبت به ضربه برابر 

 .درصد شده است 79/5درصد حاصل گردیده است و در آزمایش دیگری این مقدار برابر 

 اس –درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر ضربه به روش استاندارد بی  جدول تعیین

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%b4%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b6%d8%b1/


 

 

 

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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