
 PHکلد  ددر واعدن نمدو  و     های آبددار  هایی همچون سولفاتاز آنجا که وجود بسیار اندک ناخالصی

کاهد  بلکه حتی شاخصی جهت عدم استفاده از شن و ماسه اسیدی  نه تنها از کیفیت شن و ماسه می

هدای  ای است. در ضمن تجزیه س ندی و کنت ل انددازه ررات نیدز از آزمدون   به عنوان مصالح سنگدانه

ملی مختلفی وجدود دارندد کده از     ای هستند. ب ای این منظور استانداردهایمتداول مصالح سنگدانه

و  0204  4444  4404  4404  4400  2071  444  444تدوان بده اسدتانداردهای شدماره      جمله مدی 

و کارب دی نسدتت بده ا احدی یدو     در این پژوهش تالش شد در یو ابتکار نوین اشاره ک د.  4401

های کنتد ل  انجام بخشی از آزمونهنگام و جایگزین آنالیز شیمیایی و تجزیه س ندی جهت سیستم به

 کیفیت شن و ماسه اعدام شود. 

ای منتخب های با درصد مختلف از دو معدن شن و ماسه رودخانهنمونه حاوی ناخالصی 07در این ا ح 

های دبه انتخاب کمیته محت م مصالح ساختمانی استانداری سمنان  ب داشت و با توجه به نوع ناخالصی

های شیمیایی استاندارد کل اید محلول در آب  سولفات محلول در آب  دانسدیته   غالب سمنان  آنالیز

PH ها انجام شد. سپس نستت به ا احی سیستمی حاوی جو و و همچنین تجزیه س ندی ب  روی آن

بد داری نمایدد. نمونده    های زمانی معلوم از خ وجی نوار نقاله نمونهمخزن اعدام شد که بتواند با توالی

بد  روی آن انجدام    PHهنگام کل اید محلدول در آب و  وسط آب مقط  شسته شده و آنالیز بهم بواه ت

ها اعدام درصدی را نشان داد. در ادامه نستت به تصوی ب داری از نمونه 07شد. نتایج سازگاری بیش از 

-نهپ دازش تصوی  نستت به تفکیو دا و فیلت هاى مختلف هالته هاى آشکارسازىاعمال روش و ضمن

 07ها از زمینه و سپس ت سیم نمودار تجزیه س ندی اعدام شد. در این مدورد نیدز سدازگاری بدیش از     

 هنگام ا احی شده بود.درصدی مؤید کارآمدی سیستم به
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