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روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشت دانه با استفاده از ماشين لوس
آنج لس

چ ا پ پنج م
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه
بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و تدوين و
اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد.
وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
( تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين
استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و
افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي
– نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كاالهاي

صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي
و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد
اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و
جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني
توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره
روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج
سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها
با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور
گواهينامههاي الزم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در
اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان
استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد
توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و
باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف
كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش
درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.
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بسمه تعالي
پيش گ ف تا ر
اين استاندارد ايران به وسيله كميسيون شن و ماسه زير نظر كميته ملي
ساختمان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديده و به استناد
ماده  1قانون راجع به اجازه تأسيس موسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم
خرداد  1339و ماده  3اساسنامه مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين
در نهم تيرماه  134منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي و جهاني صنايع و علوم
استانداردهاي ايران گاه بگاه مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و
هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام
تجديد نظر در اختياركميسيونهاي مربوط گذاشته خواهد شد .
استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديد نظرها
و اصالحات آنها را قبال بدست آورند .
استانداردهاي ايران را ميتوان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كاالها
قرار داد و براي اين منظور در صورت لزوم ميتوان تغييرات مناسبي در
عبارات يا شرايط آنها داد .
در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي
خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد
و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود .
بنابر اين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم
استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد :
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روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشت دانه
با استفاده از ماشين لوسآنجلس
 - 1هدف

در اين روش مقدار سايش مصالح سنگي با استفاده از ماشين لوسآنجلس با
بار مخصوص سايش براي خرده سنگها  -خرده سربارهها  -شن و شن خرد
شده تعيين ميگردد 1.

 - 2روش آزمايش
 1-2وسائل كار :
 -1-1-2ماشين لوسآنجلس  -ماشين لوسآنجلس بايد داراي مشخصاتي
بقرار زير باشد  :اين ماشين از يك استوانه توخالي كه هر دو سر آن مسدود
ميباشد تشكيل شده است قطر داخلي استوانه  71/12سانتيمتر ميباشد .
استوانه از دو طرف متصل به محوري است كه بداخل استوانه نفوذ نكرده
است و استوانه ميتواند پس از سوار شدن روي پايهها بطور كامال افقي
حول اين محور دوران كند  .براي ريختن مواد بداخل استوانه از دريچهاي
كه بوسيله پيچ و مهره به بدنه متصل شده استفاده ميگردد .
دريچه بايد مانند استوانه انحنا داشته باشد تا پس از بسته شدن  ,شكل داخلي
استوانه تغيير نكند  .در غير اينصورت با تعبيه يك تيغه فوالدي در داخل
دريچه ( مطابق شكل ) بايد از برخورد مصالح با دريچه جلوگيري بعمل
آيد .
يك تيغه فوالدي كه قابل جدا شدن از دستگاه و عرض آن در امتداد شعاع
استوانه  8/89سانتي متر و طول آن برابر با طول استوانه باشد روي بدنه
در داخل استوانه سوار ميگردد  .ضخامت تيغه و سوار كردن آن روي بدنه
استوانه بايد طوري باشد كه پس از بسته شدن محكم و مقاوم گردد  .تيغه در
محلي بايد سوار گردد كه فاصله آن تا دريچه در طول محيط استوانه و در
جهت گردش دوراني آن از  127سانتيمتر كمتر نباشد .
يادآوري  :بهتر است تيغه مزبور از فوالد مقاوم در مقابل سايش باشد و با
مقطع عرضي مستطيل شكل و جدا از دريچه سوار گردد  .ولي ميتوان از
يك قطعه نبشي كه بروي دريچه از داخل سوار ميشود نيز استفاده كرد ;
بشرط آنكه نبشي طوري نصب گردد كه هنگام دوران  ,مواد و بارسايش
موجود در استوانه روي سطح خارجي بال نبشي جمع گردد .
 2-1-2الكها  -تمام الكهائيكه در اين روش بكار ميروند بايد با مشخصات
2
الكهاي استاندارد شماره  295سال  1345ايران مطابقت داشته باشد .
 3-1-2بارسايش :
بارسايش از گويهاي فوالدي بقطر تقريبي  14/6الي  4/7سانتيمتر و
وزن بين  390الي  445گرم تشكيل شده است .
بارسايش دانهبندي نمونه مورد آزمايش كه در بند  2-2از آن صحبت
ميشود بايد بصورت زير باشد :

 2-2نمونه مورد آزمايش :
نمونه مورد آزمايش را كه از دانههاي شسته و تميز تشكيل شده است بايد
در كورهاي با حرارت  105تا  110درجه سانتي گراد حرارت داد و تقريبا
تا وزن ثابت خشك كرد و پس از دانهبندي با يكي از انواع دانهبندي جدول
شماره ( )1مطابقت داد  .دانههاي نمونه مورد آزمايش بايد نماينده موادي
باشد كه در كار مصرف ميشود .

 2-3روش كار:
نمونه مورد آزمايش و بار سايش را در ماشين قرار دهيد و ماشين را با
سرعتي بين  30تا  33دور در دقيقه بحركت درآوريد .براي دانهبندهاي
 500,D,C,B,Aدور و براي دانه بنديهاي  1000 G,F,Eدور ماشين
بايد دوران كند .حركت ماشين بايد طوري ميزان گردد كه سرعت دوراني
آن يكنواخت و بدون لنگر باشد .اگر از نبشي بعنوان تيغه استفاده ميشود
جهت حركت ماشين بايد طوري باشد تا بار روي سطح خارجي نبشي جمع
گردد.
پس از پايان عمل بار ماشين را خالي كنيد و با استفاده از الك درشتتر از
الك با چشمه  1/70ميليمتر آنرا دانه بندي كنيد .مواد نرمتر را بايد بوسيله
الك با چشمه مربع  1/70ميليمتر و با استفاده از روشي كه با استاندارد
شماره  447سال  1346ايران مطابقت مينمايد الك كرد.

مواد درشتتر از الك با چشمه مربع  1/70ميليمتر را بايد شست و در
كورهاي در درجه حرارت بين  105تا  110درجه سانتيگراد خشك كرد تا
بوزن ثابت برسد و سپس با دقت آنرا وزن نمود.
ي ا د آ و ر ي:
ميتوان با تعيين كاهش پس از  100دور از دوران استوانه اطالعات مقيدي
درباره يكنواختي نمونه مورد آزمايش بدست آورد .موقعيكه اين آزمايش

بعمل ميآيد بايد دقت كرد از مواد خارج شده از ماشين چيزي كسر نگردد و
تمام نمونه برداشته شده بانضمام گرد سائيده شده مجددا براي تمام عمل
آزمايش به داخل ماشين ريخته شود.
مواد درشتر

 2-4محاسبه
تفاوت بين وزن اوليه نمونه و وزن نهائي بر حسب درصد وزن اوليه نشان
داده ميشود اين مقدار بعنوان درصد كاهش در اثر سايش گزارش ميگردد .

-1تخته سنگهائي كه با دست خرد شده و به قطعات مكعبي شكل به
اندازههاي مختلف درآمده باشند در اين روش آزمايش داراي سايش تقريبا
برابر با  85درصد همان نوع سنگهاي خرد شده توسط ماشين ميباشند .
-2براي اطالعات بيشتر درباره الكها و تطبيق آنها با الكهاي استاندارد
آمريكا  -انگلستان  -آلمان و فرانسه به استاندارد الك ايران شماره  295سال
 1345ايران مراجعه شود .
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