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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فهرست مندرجات
  صفحه       عنوان                                                                                                                        

  ب  آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
 ج  سيون فني تدوين استانداردكمي

 و  گفتار پيش

 1  هدف و دامنه كاربرد   1

 1 مراجع الزامي   2

 1 اصطالحات، تعاريف، نمادها و اختصارات   3

 1 و اختصارات نمادها   1- 3

  2 هادستگاه   4
  2 هانمونهسازي آماده   5
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 2 كليات   1- 2- 5
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  ادامه فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

 10 اربردهدف و دامنه ك   1- الف

 10  تعاريف و نمادها   2- الف

 10  هاتحليل آماري نتايج آزمون   3- الف
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  گفتارپيش

 در آن نويسپيش كه »روشهاي آزمون - لچا پين شكست در تعيين بار -سنگ طبيعي « استاندارد
يصد وهفتاد و سدر  و شده تدوين و تهيه رانيا معدن يسازمان نظام مهندستوسط  مربوط هاي كميسيون
 مورخ  هاي ساختماني استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي هميتك اجالس پنجمين

 و استانداردموسسه مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 هماد يك بند استناد به اينك شد، تصويب 09/10/1391
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  هزمين در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ يبرا
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  ارقر توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود،ارايه  استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهيه براي كه خذيامنبع و م

  
DIN EN 13364; 2002: Natural Stone Test Methods- Determination of the Breaking Load at 
Dowel Hole 
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  هاي آزمونروش - لپين چا شكست در تعيين بار -سنگ طبيعي
  

  هدف و دامنه كاربرد  1
است هاي طبيعي براي تعيين بار شكست در پين چال در سنگ آزمونروش ارايه  هدف از تدوين اين استاندارد،

جهت  در نيرو اعمال شامل نآزمواين  .گيردكاري يا پوشش نما در ساختمان مورد استفاده قرار ميكه در روكش
 بار گيرياندازه و گرفته حفرشده قراراز قبل  يك طرف يك چال در كه قبالً پيني طريق از ،نمونه سطح عمود بر
 .باشدنمونه مي شكست

  
  مراجع الزامي  2

 نيدب. ها ارجاع داده شده است به آن رانيا ياست كه در متن استاندارد مل يمقررات يحاو ريز يمدارك الزام
  . شود يمحسوب م رانيا ياستاندارد مل نياز ا ييآن مقررات جز بيترت
آن مورد  يبعد يدنظرهايو تجد ها هيانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالح خيبا ذكر تار يكه به مدرك يصورت در

شده است، همواره  ها ارجاع داده انتشار به آن خيكه بدون تار يدر مورد مدارك. ستين رانيا ياستاندارد مل نينظر ا
  .استها مورد نظر  آن يبعد يها هينظر و اصالح ديتجد نيآخر

  :است ياستاندارد الزام نيا يبرا رياز مراجع ز استفاده
  
  1378، سال ويژگي هاي سيمان پرتلند،389استاندارد ملي ايران شماره  2-1

2-2 EN 10088-1, Stainless steels- Part 1: List of stainless steels. 
2-3 EN 12390-4, Testing hardened concrete- Part 4: Compressive strength- Specification for 

testing machines. 

  
  يكاهانمادها و   3

  :رودكار ميزير به يكاهايدر اين استاندارد نمادها و 
  

  يكاهانمادها و  -1جدول 
  واحد شرح موارد  عاليم اختصاري

D  مترميلي  آزمونضخامت نمونه مورد  
d1 مترميلي  دهداز سطحي كه شكست رخ مي چال ديواره فاصله  
bA   مترميلي  سطح در شكستگي چال تا لبه مركز ازحداكثر فاصله  
F نيوتن  بار شكست هاي فردي  

d1   مقدار متوسطd1  مترميلي  
F  مقدار متوسطF  نيوتن  
bA  مقدار متوسطbA  مترميلي  
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  هاستگاهد  4
  هاخود آن از جرم % 01/0 دقت با هانمونه توزين با توانايي ،ترازو   1- 4
  درجه سلسيوس )70 ± 5( تا حرارت درجه حفظ قادر به ،تهويه 1گرمخانه   2- 4
  مترميلي 05/0گيري اندازهبا دقت  ،كشخط   3- 4
  در سر آن كاربيد تنگستن يا الماس يك مجهز به ،چرخشي حفاريماشين    4- 4
  اين استاندارد بر اساس شدهواسنجي و 2-2بند  استاندارد با مطابق ،مناسب نيروي آزمونگاه دست   5- 4
  1 شكل شده دردادهنشان هايو اندازه شكل با صفحه فلزي دو از متشكل ،بستدستگاه    6- 4
  .)را ببينيد 2شكل ( پين محور عمود بر بارهاي اعمالاي براي وسيله   7- 4
  .نگه داشت سلسيوسدرجه  )20 ± 5( محدوده در توانرا مي هوا حرارت درجه كه در آن ،حجره يااتاق    8- 4
  
  هاسازي نمونهآماده  5
  بنديبرداري و وضعيت اليهنمونه    1- 5

  .صورت خاص درخواست شودهمگر در مواقعي كه ب ست،ني آزمونبرداري وظيفه آزمايشگاه نمونه
  .شود داده نشان خط موازي دو حداقل استفاده از باهر نمونه  بايد در ناهمساني يا بندياليهوضعيت 

  
  هانمونه آزمون    2- 5
  كليات    2-1- 5

  .انجام شود فناورانه آزمونيك  عنوانو يا به تشخيصي عنوان آزمونبه تواندمياين آزمون 
 و ناهمساني فحهص موقعيت توجه به با ،سنگ شود كه هدف از استفاده ازتشخيصي زماني انجام ميآزمون 
در طول استفاده  بايد هانمونه سطح اصلي ،در اين مورد. شناخته شده است ،نما عناصر در صافي سطح و ضخامت

  .خواهد بارگيري شود داشته باشديكساني با سطحي كه مي گيريجهت
  
  هاتعداد نمونه    2-2- 5

  .ردهاي آزمون بستگي به وجود سطوح ناهمساني داحداقل تعداد نمونه
بايد روي سه نمونه انجام ) را ببينيد 3شكل ( صفرآزمون از نوع  10 ،سطح ناهمساني نداشته باشد ،اگر سنگ

  .شود
  :اگر سنگ سطوح ناهمساني از خود نشان دهد

صورت موازي با سطح ناهمساني برش داده هاي كه ببايد روي سه نمونه) را ببينيد 4شكل ( 1آزمون نوع  10 -
  د؛انجام شو ،شده

- نمونه پنجبايد روي ) را ببينيد 6شكل ( ب -2آزمون از نوع  10و ) را ببينيد 5شكل ( الف - 2آزمون از نوع  10 -

  .انجام شود ،صورت عمود بر سطح ناهمساني برش داده شدههاي كه ب

                                                 
1- Oven  
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 مترميليابعاد برحسب 

  
  :راهنما

 مترميلي 200 ×متر ليمي 200 نمونه ها با ابعاد آزمونجزييات سطح مناسب براي انجام 

 ضخامت صفحه فلزي -dطول نمونه     - Lنيروي وارد بر نمونه     - Fصفحه فلزي     3پين     - 2نمونه     -1

  تصوير گيره براي نگهداري نمونه در محل -1شكل 
 

 مترميليابعاد برحسب 

 
  :راهنما

  نيروي وارد بر نمونه -Fوسيله اعمال بار      -3پين      - 2نمونه      -1
  اي براي اعمال بارهاي عمود بر محور پينوسيله -2شكل 

F 12

5/2  L 

AA

d ≥ 12 

≥ 200

30 30 
130 

40 

d 

3 

≥ 200 L

A 2 

3

A 

F 

A-A

3 

2

3

F

< 20
2<  
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  )صفرنوع (هاي فاقد صفحات ناهمساني نحوه آزمون براي نمونه -3شكل 

  

  
  )1نوع (اي با اعمال نيرو در جهت عمود بر صفحات ناهمساني براي نمونه آزموننحوه  -4شكل 

  

  
  )الف-2نوع (اي با اعمال نيرو در جهت موازي با صفحات ناهمساني مونهبراي ن آزموننحوه  -5شكل 

 

  
  )ب-2نوع (هاي صفحات ناهمساني اي با اعمال نيرو در جهت موازي با لبهبراي نمونه آزموننحوه  -6شكل 
  

  هاصافي سطح نمونه    2-3- 5
  آزمون شناسايي   2-3-1- 5

  .، صاف و صيقلي باشدها بايد برش خوردهو اضالع نمونه ييسطح رو
  
  فناورانه هاي آزمون   2-3-2- 5

برش خورده، صاف، صيقلي، ماسه  :براي مثال(ربرد آن آماده شود اها بايد با توجه به كو اضالع نمونه ييسطح رو
  )كاري شدهاندود شده، پاك شده، مشتعل شده، چكش
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  هاابعاد نمونه     2-4- 5
  آزمون شناسايي    2-4-1- 5

مقدار . هستند مترميلي )30 ± 3( ضخامت متر وميلي )200 ± 1( با اندازه به سطح مقطع مربعها نگنمونه س
  .است مترميلي 2حداكثر  ،انحراف مجاز در سطح

  
  فناورانه آزمون    2-4-2- 5

  :ها با سطح مقطع مربع و به ابعاد زير هستندنمونه سنگ
  

  ضخامت ابعاد
  مترميلي 65متر تا ميلي 20 مترميلي 200 ×متر ميلي 200
  مترميلي 80متر تا ميلي 65بيشتر از  مترميلي 300 ×متر ميلي 300

  
  هامحل چال     2-5- 5
  آزمون شناسايي   2-5-1- 5
  .مترميلي 5/0رفته باشد، با دقت نزديك به گ متر از طرف ديگر قرارميلي )102تا  98(ها بايد بين مركز چال -
  .مترميلي 6/0متر باشد، با دقت نزديك به ميلي )10±2(لبه چال و دو سطح سنگ بايد  گ بيننضخامت س -
  
  فناورانهآزمون    2-5-2- 5

  .متر باشدميلي )30±2(طول چال بايد . بري آن تعيين شودقطر چال بايد با توجه به نياز كار
  
  هاچال 1تحملو ابعاد      2-6- 5
  آزمون شناسايي   2-6-1- 5

  .متر باشدميلي )30±2(ها نيز بايد عمق چال. متر باشدميلي )10±5/0(بايد  هاقطر چال
  
  فناورانه آزمون    2-6-2- 5

  .متر باشدميلي )30±2(عمق چال بايد . قطر چال بايد با توجه به نوع كاربرد آن تعيين شود
  
  هاچالحفاري      2-7- 5

  .كاري حفر شوندبدون چكش ،يا تنگستني سياهاي المصورت مرطوب و توسط سرمتههها بايد بچال
  
  
  

                                                 
1- Tolerance  
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  صفحات ناهمساني     2-8- 5
 نشان داده شده در ترتيبات يكي از با بايد مطابق هانمونه، دهدمي ناهمساني از خود نشان صفحات ،سنگاگر 
 مشخص خط موازي بندي يا ناهمساني بايد در نمونه با حداقل دوآماده شوند و وضعيت اليه 6و  5، 4هاي شكل
  .شود

پين  اعمال نيرو بر روي با بايد آزموناگر هدف از استفاده از سنگ با وضعيت صفحات ناهمساني مشخص شده، 
 ، صورتشودبه سطحي كه بارگيري در طول استفاده بر آن سطح وارد مي مربوط سمت واقع در چالي كه در

  .گيرد
يا بيش از يك صفحه ناهمساني  ،خص نشده باشداگر هدف از استفاده از سنگ با وضعيت صفحات ناهمساني مش

  .تا خواهد بود 30 هاآزمون تعداد كل و شود انجام هم عمود بر جهت سه در بايد هاآزمونموجود باشد، 
  
  شرايط     2-9- 5 

سلسيوس درجه  )70 ± 5( در دمايها، ها ولي  قبل از قرار دادن پينچال حفر پس از ،جرم ثابت با بايدها نمونه
  .خشك شوددار تهويه گرمخانهيك  در

وزن  % 1/0كمتر از  ،ساعت )24±2(آيد كه اختالف بين دو بار وزن كردن در فاصله دست ميهوزن ثابت زماني ب
درجه  )20 ± 5( هايي با دمايمحل در هانمونه ،هاپين قرار دادن قبل از خشك كردن و ازپس . اول هر دو باشد

  .برسند حرارتي به تعادل تا شوندميذخيره سلسيوس 
  
  d1و  dگيري اندازه     2-10- 5

قرار دارد با دقتي   (d1)ترين سطحي از نمونه كه در جهت نيرويو فاصله لبه هر چال تا پايين (d)بعد ضخامت 
  .گيري شودمتر اندازهميلي 5/0نزديك به 

  
  هاپين  6
  )خطاي مجاز( تحملابعاد و      6-1
  ييآزمون شناسا   6-1-1

  .متر باشدميلي 50ها بيشتر از متر و طول آنميلي )0/6±1/0(ها بايد قطر پين
  
  فناورانه آزمون    6-1-2

  .متر باشدميلي 50بايد بيشتر از  ها آنطول به كاربرد مورد نظر انتخاب شود  ها بايد با توجهقطر پين
  
  نوع ماده    6-2

  .ساخته شود 1-2بند  استانداردالزامات  توجه به با 4571/1ضد زنگ نوع  فوالدها بايد از پين
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  هامحل قرارگيري پين    6-3
ورت عمودي و در مركز چال صهپين را ب. دهيمباالترين وضعيت افقي قرار ميدر ها را يك وجه هر يك از نمونه

و  1- 525نوع از سيمان با استفاده از مالت سيماني كه متر ميلي )25±1(در طولي معادل را  و آن. دهيمقرار مي
  .كنيمثابت مي  )0/6±1/0(نسبت وزني آب به سيمان با  ،آماده شده 3- 2 استانداردبا توجه به الزامات 

- شود تكرار مي آزمايش شود،كنيم و سپس همين عمليات را براي وجه ديگر نمونه كه بايد يك ساعت صبر مي

  .)يدرا ببين 6و  5، 4، 3هاي شكل(كنيم 
  .قرار گيردسلسيوس درجه  )20±5( دمايبايد در محلي با ساعت قبل از آزمون،  48حداقل  ،هانمونه

  
  آزمون انجام روش  7

را  1شكل ( شودميمحكم  ،طول نمونه است 60% ه فلزي يك گيره كه طول آن كمتر ازنمونه بين دو صفح
  .)ببينيد

 2صورتي كه در شكل هاي نمونه بهه از لبهمتر فاصلميلي 2بارگذاري در جهت عمود بر محور پين با حداكثر 
  .شودمي انجام ،نشان داده شده

بار . يابدافزايش مي ،تا زماني كه نمونه شكسته شودنيوتن  )50±5(نواخت و با نسبت ثابت  طور يكهبارگذاري ب
  .شودنيوتن ثبت مي 50شكست با دقت 

  .شود تكرار يك نمونه جديد و تربزرگ قطربا يك پين  بابايد آزمون  ،شودپين خم  اگر
گيري شود بايد اندازه  (bA)مركز چال تا لبه شكست فاصله شد، هكه نمونه از فاصله حداكثر شكست بعد از اين

  .)7شكل (

 
  :راهنما

d :     ضخامت نمونه آزمونd1 :فاصله چال از سطحي كه در جهت اعمال نيرو قرار دارد   .bA : لبه شكستحداكثر فاصله مركز چال از  
  شكست پين چال -7شكل 

  بيان نتايج  8
  :بايد ثبت شود به شرح زير آزمون،مقادير متوسط زير از نتيجه هر  ،مرتبط بارگيري جهتبراي هر 

  ؛مترميلي 0/1با دقت متر ميلي بر حسب ،(d1)مقدار متوسط فاصله چال از سطحي كه شكست رخ داده  -
  ؛مترميلي 0/1 متر با دقتميلي بر حسب ،(bA)چال تا لبه شكست  مقدار متوسط حداكثر فاصله از مركز -

bA 

d1 

d
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  .نيوتن 50با دقت نيوتن  ر حسبب، (F)مقدار متوسط بار شكست  -
  
  گزارش آزمون   9

  :باشد اطالعات زير حاوي بايدگزارش آزمون 
  ؛براي گزارش فرد به منحصرشماره شناسايي    1- 9
  ؛ستاندارداين ا صدور تاريخشماره، عنوان و    2- 9
 از متفاوت بودن صورت در ،شده انجامدر آن  آزمون كه مكاني نشاني و آزمون آزمايشگاه نشانيو نام   3- 9

  ؛آزمون آزمايشگاه
  .)مشتري(كارفرما  نشانينام و    4- 9
  :باشدول تهيه اطالعات زير ميكارفرما مسو   5- 9
  ؛سنگ 1سنگ شناسينام  -
  ؛نام تجاري سنگ -
  ؛ه استخراج سنگكشور و ناحي -
  ؛كنندهمينانام ت -
وسيله هبرداري هر نمونه ببه وضوح در نمونه) در صورت مربوط بودن به آزمون(جهت صفحات ناهمساني موجود  -

  دو خط موازي نشان داده شود؛
  برداري را انجام داده است؛نام فرد يا سازماني كه نمونه -
  .)به آزموندر صورت مربوط بودن (ها صافي سطح نمونه -
  هاتاريخ تحويل نمونه   6- 9
  و تاريخ آزمون) در صورت مربوط بودن(ها تاريخ تهيه نمونه   7- 9
  ها در هر نمونهتعداد نمونه   8- 9
  گيرينتايج اندازه   9- 9
  براي هر نمونه -

  ؛قطر چال -          
  ؛قطر پين -          
  ؛ابعاد نمونه -          
  .نمونه ضخامت -          

  آزمونبراي هر  -
  ؛مترميلي 0/1متر با دقت ميلي بر حسب ،(d1)در جهت نيروي فاصله بين چال و سطح مورد نظر  -          
  ؛مترميلي 0/1متر با دقت ميلي بر حسب ،(bA)حداكثر فاصله مركز چال تا لبه شكست  -          
  .نيوتن 50بر حسب نيوتن با دقت  ،(F)بار شكست  -          

                                                 
1- Petrography  
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  :و براي هر جهت بارگذاري مربوط -
  ؛)مترميلي 0/1متر با دقت ميلي بر حسب( bA و d1 ميانگين مقدار -          
  .نيوتن 50ر حسب نيوتن با دقت ب ،(F)ميانگين مقدار بار شكست  -          

  هاتمام انحرافات از استاندارد و داليل آن   10- 9
  مالحظات   11- 9

. باشد گزارش صدور تاريخ هستند و آزمونول وكساني كه مس )يها( نقش و) ها( شامل امضا بايدمون گزارش آز
  .تكثير شود آزمونمحل  آزمايشگاه از كتبي بدون رضايت نبايد اين گزارشقيد شود كه  بايدهمچنين 
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  الفپيوست 
  )الزامي(

  تحليل آماري نتايج آزمون
  هدف و دامنه كاربرد   1-الف

شي براي مقايسه رفتار آماري با نتايج آزمون كه از روش هاي آزمون سنگ طبيعي استفاده شده، مي ارايه رو
  .باشد

  
 تعاريف و نمادها   2-الف

  
nj :گيري شدهمقادير اندازه xxxx ....,...., 21

 n :گيري شدهتعداد مقادير اندازه

  :مقدار متوسط


i
ix

n
x

1  

  :انحراف معيار

1

)(




 



n

xxj
s  

  :ضريب تغييرات
x

s
v  ( for individual values) 

  :ميانگين لگاريتمي


i
iin nx

n
x 1

1  

  :انحراف معيار لگاريتمي

1

)1 2
1

1 


 



n

xnx
s ni

n  

Max :ماكسيمممقدار   
Min  :مينيمممقدار   

nsineE  :كمترين مقدار مورد انتظار skx 1




  1-رجوع به جدول الف ks  :سنجش عامل
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  تحليل آماري نتايج   3-الف

  .شودتوزيع نرمال فرض مي vو ضريب تغييرات  s، انحراف معيار Xبراي محاسبه مقدار متوسط 
 Eمورد انتظار  مينيمممقدار . شودلگاريتمي فرض مي يك توزيع نرمال Eمورد انتظار  مينيمممقدار براي محاسبه 
  .مطابق است 75%از يك توزيع نرمال لگاريتمي با سطح اطمينان  5%در يك سطح 

  

سنجش با سطح  عاملاز  5%در سطح ) n(گيري شده به تعداد مقادير اندازه) ks(سنجش  عامل 1- الف جدول
 .مطابق است 75%اطمينان 

ks n  
15/3  3  
68/2  4  
46/2 5 

34/2 6 

25/2 7 

19/2 8 

14/2 9 

10/2 10 

99/1 15 

93/1 20 

83/1 40 

81/1 50 

  

64/1 8 

  
  
  

  .سازدتر ميروش را روشن ،هاي زيرمثال
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 گيري شدهمقدار اندازه 6از  مينيمممقدار و  ماكسيمممقدار محاسبه مقدار متوسط، انحراف معيار، : 1مثال 

  

 اندازه گيري بار 6قادير بدست آمده از م 2- جدول الف

 گيري شدهاندازهXمقدار گيريرديف اندازه

1 2000 

2 2150 

3 2200 

4 2300 

5 2350 

6 2400 

  ------- 

 2333 مقدار متوسط

 147 انحراف معيار

ماكسيمممقدار   2400 

مينيمممقدار   2000 
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-مقدار اندازه 10نحراف معيار، ضريب تغييرات و كمترين مقدار مورد انتظار از محاسبه مقدار متوسط، ا :2مثال 

  :گيري شده

  اندازه گيري بار 10مقادير بدست آمده از  3- جدول الف

(Ln X) مقدارXگيريرديف اندازه  شدهگيرياندازه  
)60/7(  2000  1  
)67/7(  2150  2  
)70/7(  2200  3  
)74/7(  2300  4  
)76/7(  2350  5  
)78/7(  2400  6  
)86/7(  2600  7  
)92/7(  2750  8  
)97/7(  2900  9  
)06/86(  3150  10  

 -------   -------    
 مقدار متوسط  2480  )807/7(

  انحراف معيار  363  )143/0(
  ضريب تغييرات  15/0  

 ks = 1/2: داريم n=  10براي  1-الفاز جدول 

  1819  :مورد انتظارمينيمم مقدار 


