
 
 
 
 
 
 

 

       ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	  ΤΗΣ	  ΜΟΡΦΗΣ	  ΚΟΚΚΩΝ	  (ΔΕΙΚΤΗΣ	  ΜΟΡΦΗΣ)	  	  
	  
	  	  	  EN	  933.04:2000	  

ΣΚΟΠΟΣ	  
Η	  δοκιμή	  αυτή	  προσδιορίζει	  την	  τον	  δείκτη	  μορφής	  χονδρόκοκκων	  αδρανών	  υλικών.	  Εφαρμόζεται	  σε	  

αδρανή	  μεγέθους	  μεταξύ	  4	  &	  63	  mm.	  	  

ΟΡΓΑΝΑ	  
• Παχύμετρο	  δείκτη	  μορφής	  (εικ.1)	  

• Κόσκινα	  ΕΝ	  

• Καπάκι	  και	  υποδοχέας	  κοσκίνων	  

• Κλίβανος	  ξήρανσης	  	  

• Ζυγός	  ανάγνωσης	  (0,1%	  της	  μάζας	  των	  αδρανών)	  Χωνί	  

	  

	  
	  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	  

1. Ξηραίνω	  το	  δείγμα	  σε	  θερμοκρασία	  110	  ±	  5	  οC	  

2. Λαμβάνω	  υλικό	  με	  κοσκίνηση	  που	  διέρχεται	  από	  το	  κοσκινο	  των	  63	  mm	  και	  παραμένει	  στο	  κόσκινο	  

των	  4	  mm.	  Η	  ποσότητα	  του	  δείγματος	  που	  απαιτείται	  φαίνεται	  στον	  πίνακα	  	  	  



 
 
 
 
 
 

 

	  

3. Αν	  χρειαστεί	  προχωράω	  σε	  νέο	  τετραμερισμό.	  

4. Σημειώνω	  την	  μάζα	  του	  δείγματος	  (Μο)	  

5. Η	  δοκιμή	  θα	  γίνεται	  σε	  κάθε	  μέρος	  του	  υλικού	  από	  di/Di	  όπου	  Di<=2di	  	  

6. Αν	  υπάρχει	  μέρος	  του	  υλικού	  για	  το	  οποίο	  ισχύει	  D>2d	  θα	  διαχωρίζεται	  σε	  μέρη	  di/Di	  για	  τα	  οποία	  θα	  

ισχύει	  Di<=2di	  

7. D<=2d:	  Διαχωρίζεται	  το	  υλικό	  σε	  μέρη	  για	  τα	  οποία	  θα	  ισχύει	  Di<=2di	  με	  κοσκίνηση.	  Αφαιρώ	  τα	  

τεμάχια	  που	  είναι	  μικρότερα	  από	  από	  di	  και	  μεγαλύτερα	  από	  Di.	  Καταγράφω	  το	  βάρος	  των	  τεμαχίων	  

που	  έμειναν	  (di/Di)	  ως	  Μ1.	  

8. Χρησιμοποιώντας	  το	  παχύμετρο	  δείκτη	  μορφής	  (παπαγάλος)	  βάζω	  στην	  άκρη	  τα	  τεμάχια	  που	  έχουν	  

λόγο	  L/E	  >3	  (L=	  μέγιστη	  διάσταση	  τεμαχίου,	  Ε=	  ελάχιστη	  διάσταση	  τεμαχίου)	  και	  τα	  οποία	  τα	  θεωρώ	  

ως	  μη	  «κυβικά».	  	  Ζυγίζω	  το	  σύνολο	  αυτών	  των	  τεμαχίων	  και	  καταγράφω	  την	  ένδειξη	  ως	  Μ2.	  

9. D>2d:	  Διαχωρίζεται	  το	  υλικό	  σε	  μέρη	  για	  τα	  οποία	  θα	  ισχύει	  Di<=2di	  με	  κοσκίνηση.	  Κάθε	  κλάσμα	  

ζυγίζεται	  και	  καταγράφεται	  η	  μάζα	  του	  ως	  ποσοστό	  του	  Μ2	  	  (Vi).	  Αφαιρώ	  κάθε	  κλάσμα	  για	  τρο	  οποίο	  

ισχύει	  Vi<10%.	  	  Για	  τα	  υπόλοιπα	  κλάσματα	  καταγράφω	  τη	  μάζα	  τους	  ως	  Μ1i.	  	  

10. Χρησιμοποιώντας	  το	  παχύμετρο	  δείκτη	  μορφής	  (παπαγάλος)	  βάζω	  στην	  άκρη	  τα	  τεμάχια	  που	  έχουν	  

λόγο	  L/E	  >3	  (L=	  μέγιστη	  διάσταση	  τεμαχίου,	  Ε=	  ελάχιστη	  διάσταση	  τεμαχίου)	  και	  τα	  οποία	  τα	  θεωρώ	  

ως	  μη	  «κυβικά».	  	  Ζυγίζω	  το	  σύνολο	  αυτών	  των	  τεμαχίων	  και	  καταγράφω	  την	  ένδειξη	  ως	  Μ2i.	  

11. Υπολογισμοί:	  	  

a. D<=2d:	  	  SI=	  (M2/M1)x100	  στον	  πλησειέστερο	  ακέραιο	  

b. D>2d:	  	  SI=	  (ΣΜ2i/ΣΜ1i)x100	  

	  


