
 

 "آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار"

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

 :آزمایش تعیین درصد خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار

 هدف از این آزمایش: 

های راه آهن ها و زیر ریلها برای زیرسازی در جادهاین آزمایش را به جهت تعیین مقاومت دانه

 .دهندمورد استفاده قرار می

 وسایل مورد نیاز برای ازمایش: 

 الف. الک نمره
1

2
 و  

3

8
 .7و   

 ب. میله مخصوص جهت زدن ضربه

 پ. قالب مخصوص جهت تراکم

 ت. دستگاه تعیین مقاومت فشاری

 ترازو. ث

 فشار اثر در سنگی مصالح خردشدگی درصد تعیین شرح مراحل ازمایش: 

الف. در صورتی که نمونه به صورت سنگی باشد، آن را به صورت دانه دانه درآورده به طوری که 

 ها از الک نمرهنمونه
1

2
 رد شده و روی الک 

3

8
 .باقی بماند  

 .کنندضربه با میله مخصوص نمونه را متراکم می 25ب. سپس در سه الیه در داخل قالب با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88
https://ostovarsazan.com/%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-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/


 

 .پ. بعد درپوش را گذاشته که در داخل ظرف قرار گیرد

تن بار اعمال  40دقیقه،  10ت. سپس ظرف حاوی نمونه را زیر دستگاه مقاومت فشاری به مدت 

 .نماییممی

 .ریزیممی 7ث. مصالح را از قالب خارج کرده داخل الک نمره 

شوند که این ذرات به عنوان نامقاوم اند مقاومت کنند از الک مزبور رد میهایی که نتوانستهدانه

 .شوندمحسوب می

را نسبت به کل مصالح اولیه مورد آزمایش درصدگیری  7ج. سپس مقدار رد شده از الک نمره 

 .کنیممی

 محاسبات و نتایج حاصل از آزمایش خردشدگی مصالح سنگی در اثر فشار: 

=A gr  وزن نمونه عبوری از الک  
1

2
 و باقی مانده روی

3

8
   

  =B gr  7وزن نمونه باقی مانده روی الک نمره 

  =C gr  7وزن نمونه عبوری از الک نمره 

 
𝑐

𝐴
 درصد مصالح خرد شده در اثر فشار=  100× 

A=B+C  کنترل کار 

 :به طوری که در آزمایشات انجام شده به ترتیب مقادیر درصد مصالح خرد شده در اثر ضربه

 .حاسبه گردیده است که نتایج آن در جدول زیر آمده استم 26/7-42/6-21/28

https://ostovarsazan.com/%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-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1/


 

 اس-جدول تعیین درصد خردشدگی در اثر فشار به روش استاندارد بی
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