
؟شودمیآزمایش اسالمپ بتن چگونه انجام 

هدف:
. این آزمایش در وهله دوم هم براي بررسی کارایی شودمیآزمایش اسالمپ براي اندازه گیري میزان غلظت مخلوط بتن انجام 

.رودمیبراي رسیدن نسبت به سطح مورد نظر به کار مخلوط بتن 

وسایل مورد نیاز:
قیف اسالمپ
(میله تراکم) میله ضربه زن
کاردك
برس

روش انجام کار:
 خشک باشد چرا که در غیر کامالًاین مخروط نباید خیس یا . شودمیمخروط به وسیله برس و گاهی کمی آب تمیز

.گذاردمیاین صورت بر مقدار آب درون مخلوط بتن اثر 
 اپراتور باید هنگام انجام عملیات این مخروط را ثابت نگه دارد.گیردمیمخروط روي یک سطح صاف و سفت قرار .
 25با. هر الیه را بایدشودمیبرابر درون مخروط ریخته تقریباًهايارتفاعمخلوط بتن در سه مرحله و سه الیه با

میله متراکم کننده، متراکم کرد.ضربه 
 ،کنیممیصاف به وسیله کاردك سطح آن رازمانی که قیف پر شد.
دقت کنید که اگر قیف به صورت کج خارج شود، منجر به داریممی، بر قیف را به آرامی با حرکت دادن به سمت باال .

شد.نتایج آزمایش خواهد تغییر در 



اندازه گیري:
.شودمینمونه انجام تالف ارتفاع قیف و که این کار با اندازه گیري اخشودمیاندازه گیري میزان افتپس از آن فوراً 

خصوصیات افت:
. این آزمایش همچنین دیگر مشخصات مخلوط بتن مثل رودمیدر وهله اول براي تعیین میزان کارایی به کار آزمایش اسالمپ

.دهدمینشانانسجام آن را به ما طورهمینمقاومت در برابر جداشدگی یا پخش شدگی و 

، اسالمپ اسالمپ واقعیتواندمی. بسته به نوع شکل، اسالمپ باشدداشتهیاشکال مختلفنتایجی باتواندمیآزمایش اسالمپ را 
برشی یا اسالمپ معکوس باشد.

مپ معکوس یا برشی باشد، آزمایش باید دوباره انجام شود تا اسالمپ واقعی حاصل شود.اگر نتیجه این آزمایش به صورت اسال

میزان آب در بتن یا کارایی آن بسیار زیاد است.اسالمپ معکوس به معناي این است که



(پخش شدگی)، آزمایش قیف دیگري مثل آزمایش جریانهايآزمایشو ما باید شودنمیدر چنین مواردي، این آزمایش انجام 
Vیا آزمایش حلقه شکلJ اندشدهبا کارایی باال طراحی هاییمخلوطانجام دهیم که براي.

احتیاط:
 آزمایش صحیح باشد، باید همه تجهیزات تمیز باشند.نتایجبراي اینکه
 حرکتی در راستاي افقی نداشته باال برده شود. به طوري که هیچ گونه قیف بتن باید با دقت باال به صورت عمودي

باشد.
.اندازه گیري باید فوراً پس از برداشتن قیف انجام شود
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