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 آزمایش نام

 ارشميدس سطل و ميز

  ریزدانه سنگي مصالح آب جذب و چگالي تعيين

 

 

 کار این کهمورد استفاده قرار مي گيرد ي بتن های نمونه و سنگي مصالح مخصوص وزن تعيين جهت وسيله این

 .گردد مي انجام ی ارشميدسترازو کمک به

 

 

 باشد مي افقي طبقه دو دارای ارشميدس ميز.  است شده ساخته فلزی پروفيل جنس از ميز یک از دستگاه این

 یک زیرین طبقه.  باشد مي ارشميدس ترازوی قرارگيری محل و باشد مي فوقاني طبقه که ثابت صورته ب یکي

 سيم یک به متصل طبقه این حرکت که رود مي پایين و باال ميز بدنه در کشویي صورته ب متحرک طبقه

 مي رها پایين به طبقه وینچ ضامن کشيدن صورت در.گردد مي متصل باالبر وینچ به انتها در وبوده  بوکسل

  . کنيم مي استفاده وینچ باالبر اهرم از بردن باال برای و گردد

 

 : ارشميدس ترازوي

 توسط یعني باشد مي زیرکش دارای ارشميدس ترازوی که است این در ترازوها بقيه با ارشميدس ترازوی فرق

 . کنيم آویزان ترازو به را قطعات توانيم مي گردد مي متصل ترازو به زیر از که اهرمي

 

  : عمومی مشخصات

 ( H × W × L )= 600×500×1000mmابعاد 

 متحرک کفي دارای ارشميدس ميز



 پالستيکي آب مخزن

  850kg صنعتي وینچ

 کيلوگرم 50 وزن

 

 . شود مي گرفته سفارش جداگانهبه صورت  ی ارشميدسترازو و دانسيته سبدهای که است توضيح به الزم

 20*20,   20*10 ابعاد با دانسيته سبد

 نمونه نگهدارنده قالب دارایی ارشميدس ترازو

 

 

  استاندارد

 

EN 12390:7, BS 812:2, BS 1881:114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانه سنگ آب جذب و چگالي وسایل – ارشميدس سطل و ميز



 

 

 مشخصات

 : شامل وسيله این

 

 مقاوم الکترواستاتيک رنگ با اصلي بدنه

 

 نمودن سطح هم جهت مکانيکي باالبر

 

 مصالح توزین جهت ميز روی بر شده تعبيه سوراخ

 

 پالستيکي آب سطل

 

   cm 20 ارتفاع و 20 قطر به دانسيته سبد

 

 : آزمایش این در استفاده مورد وسایل

 ارشميدس ميز  لگن،  ، سبد ، ترازو ، شن

 

 

 

 



 

  : است شده تشکيل اصلي بخش چند از ارشميدس ميز

 

 ارشميدس ميز پایه

 ارشميدس ترازوی

 ارشميدس سطل

  دانسيته سبد

 باشد مي افقي طبقه دو دارای ارشميدس ميز.  است شده ساخته فلزی پروفيل جنس از ميز یک از دستگاه این

 یک زیرین طبقه.  ميباشد ارشميدس ترازوی گيری قرار محل و باشد مي فوقاني طبقه که ثابت بصورت یکي

 سيم یک به متصل طبقه این حرکت البته که.  ميرود پایين و باال ميز بدنه در کشویي بصورت متحرک طبقه

 و ميگردد رها پایين به طبقه وینچ ضامن کشيدن صورت در.  ميگردد متصل باالبر وینچ به انتها در و بوکسل

  . ميکنيم استفاده وینچ باالبر اهرم از بردن باال برای

 

 : ارشميدس ترازوی

 

 توسط یعني باشد مي زیرکش دارای ارشميدس ترازوی که است این در ترازوها بقيه با ارشميدس ترازوی فرق

 . کنيم آویزان ترازو به را قطعات توانيم مي گردد مي متصل ترازو به زیر از که اهرمي

 

 یا مواد از را دانسيته سبد.  ميدهيم قرار ميز بروی را شده دار زیرکش ترازوی:  ارشميدس ميز از استفاده روش

 کرده آب از مملو را سطل.  کنيم مي آویزان ترازو به شده متصل اهرم توسط زیر از و ميکنيم پر نظر مورد مصالح

 مي باال را سطل باالبر توسط و کشيده آب از بيرو هنگام در را مصالح وزن.  گذاریم مي ميز زیرین طبقه برروی

 مصالح وزن تفاوت.  کنيم مي گيری اندازه را وزن نيز هنگام این در.  روند فرو آب در سبد و مصالح تا آوریم

 . دهد مي نشان را آب جذب ميزان تر مصالح با خشک

 



  

 

 ها سنگدانه آب جذب و رطوبت کلي تشریح

 

 موجود های حفره در) درون در رطوبت مقداری جذب قابليت موجود تخلخل ميزان و جنس با متناسب سنگدانه

 ها سنگدانه رطوبت ميزان ، مصالح فيزیک در استاندارد تعاریف مطابق.  دارند را خود اطراف در یا( سنگدانه در

 : شود مي تعيين زیر رابطه طبق وزني صورت به حالت هر در

 

 100 ضربدر خشک های سنگدانه وزن بر تقسيم آب وزن با است برابر سنگدانه رطوبت

 

 زیر کلي حالت چهار رو این از ، است متفاوت شدن خشک شرایط به بسته ها سنگدانه رطوبت ميزان که آنجا از

 :شود مي برده کار به ها سنگدانه رطوبتي شرایط توصيف برای

 

 . شوند خشک کوره در سلسيوس درجه 110 دمای در ها سنگدانه که هنگامي ، خشک شرایط - الف        ·

 

 . شوند خشک(  محيط دمای)  هوا در ها سنگدانه که هنگامي ، هوا در شده خشک شرایط – ب        ·

 

 بيروني سطح ولي ، اشباع ها سنگدانه درون که هنگامي ، ( SSD ) خشک سطع با اشباع شرایط – ج        ·

 . باشد خشک آنها

 

 نيز رطوبتي غشای ، رطوبت از ذسنگدانه دروني فضای بودن اشباع بر عالوه که هنگامي ، خيس شرایط -د   ·

 . دارد وجود آن سطح در



 

 قابل آب ميزان لحاظ به) شده تهيه بتن کيفيت بر ، سيمان با اختالط هنگام در ها سنگدانه رطوبت که آنجا از

 چنانچه.  گيرد قرار توجه مورد دقيق طور به باید موضوع این ، است گذار تاثير(سيمان گيرش برای دسترس

( هوا در شده خشک) خشک نيمه شرایط در یا( کوره در شده خشک) کامل خشک رطوبتي شرایط در سنگدانه

 مي سيمان دسترس قابل آب ميزان از نتيجه در ، کرده جذب را بتن مخلوط رطوبت از مقداری باشد داشته قرار

 آب به رطوبت این باشد خود بيروني سطح روی اضافي رطوبت مقداری دارای سنگدانه چنانچه عکس بر.  کاهد

 خشک سطح با اشباع رطوبتي شرایط در تنها.  شود مي اضافه سيمان دسترس قابل آب عبارتي به و بتن اختالط

 عموماً بتن اختالط طرح در علت همين به و دهند نمي کاهش یا افزایش را اختالط آب ها سنگدانه که است

 با.  شود مي سنجيده خشک سطح با اشباع حالت یعني ، اخير حالت در( مخصوص وزن) ها سنگدانه مشخصات

 : است تبيين قابل ها سنگدانه رطوبت با رابطه در زیر تعاریف این به توجه

 

 با اشباع و کوره در شده خشک حالت دو در سنگدانه رطوبت تفاوت با است برابر:  رطوبت جذب ظرفيت        ·

 . خشک سطح

 

 . مرطوب و خشک سطح با اشباع حالت دو در ها سنگدانه رطوبت تفاوت با است برابر:  سطحي رطوبت        ·

 

 . مرطوب و کوره در شده خشک حالت دو در سنگدانه رطوبت تفاوت با است برابر:  کل رطوبت        ·

 

 هوا در شده خشک و خشک سطح با اشباع حالت دو در سنگدانه رطوبت تفاوت با است برابر:  موثر جذب        ·

. 

 

 ریز های سنگدانه برای و درصد 4 تا 2/0 حدود در درشت های سنگدانه جذب ظرفيت مقدار معمول طور به

 حدود ترتيب به معمول طور به نيز ریز و درشت های سنگدانه رطوبت کل مقدار.  است درصد 2 تا 2/0 حدود

 . است درصد 6 تا 2 و درصد 4 تا 5/0



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  شود داده سفارش جداگانه مناسب ترازوهای

 

  شود داده سفارش جداگانه دانسيته سبد

 

  

 

  استاندارد

 

EN 12390:7, BS 812:2, 1881:114  

 

  

 



 مدل

 

BPAG333   

 

 

 استاندارد

 

BS 1881:114 – BS 812:2 – EN 12390-7  -  ISIRI 4982 

 

 

 

 

 


