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 خدا نامبه
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتاندارد مؤسسـة مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3مـادة يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي نشـرو تـدوين تعيين، وظيفهكه است كشوررسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

.دارد عهدهبهرا ايران) رسمي(ملي 
و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد

و طي نامه شماره سازم . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206ان ملي استاندارد ايران تغيير
،از مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان
توليـدي، به شـرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششيدشومي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبان منصـفانةو آگاهانـه مشـاركتاز كـه اسـت تجاريو فناوري

نـويسشپـي.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي،وعلمي مراكز كنندگان، واردو صادركنندگان
از پـسو شـود مـي ارسـال مربـوط فنـي هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتةدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي منتشرو چاپ
كننـد مـي تهيـه شـده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مندعالقه هايسازمانو مؤسساتكه داردهايياستان نويس پيش

، درصورتو بررسيو طرح ملي دركميتة ،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي استاندارد عنوانبه تصويب بـدين ترتيـب
ملـي كميتـةدرو تـدوين5 شـمارة ايـران ملـي استانداردرد شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

كه استاندارد .باشد رسيده تصويببه دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط
المللـي الكتروتكنيـك بـين ،كميسـيون1(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سـازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قـانوني شناسي اندازه الملليينب سازمانو(OIML) كـدكس غـذايي كميسـيون4رابـط تنهـا بـه عنـوانو اسـت 
5(CAC)خـاص هـاي نيازمنـديو كلـي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت كشور در 
، .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني،علمي پيشرفت هاي آخريناز كشور

، حفظ سازمان ملي استاندارد ايران مي ، براي حمايت از مصرف كنندگان تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون
و عمومي و ايمني فردي ، اجراي بعضي سالمت و اقتصادي و مالحظات زيست محيطي ، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت

م واز استانداردهاي يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجباري/لي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور
مي. نمايد و سازمان ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور
ا. بندي آن را اجباري نمايد درجه و مؤسسات فعال طمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤنهمچنين براي ها

و مديريت زيست و صدور گواهي سامانه هاي مديريت كيفيت ، مميزي ، بازرسي ، آموزش ، آزمايشگاه در زمينة مشاوره محيطي
و مراكز كاليبراسيون  گو) واسنجي( ها ، سازمان ملي استاندارد ايران اين و مؤسسات را بر اساس نه سازمĤنوسايل سنجش ها

آنضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي ، گواهينامة تأييد صالحيت به و در صورت احراز شرايط الزم و بر كند ها اعطا
ميعملكرد آن ، كاليبراسيون.كند ها نظارت ، تعيين عيار) واسنجي( ترويج دستگاه بين المللي يكاها فلزات وسايل سنجش

و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است .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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 گفتارپيش
درآن نـويس پـيش كـه» آزمـون روش-يسته اسـتاتيكي ضريب االستستعيين-ساختماني سنگ« استاندارد
و هفتميندرو شده تدوينو تهيهانايراستاندارد سازمان مليتوسط مربوط هايكميسيون و چهل چهارصد
ــ اجــالس ــرآورده ملــييهكميت و ف و مصــالح ــورخ هــاي ســاختمانياســتاندارد مهندســي ســاختمان  م

مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3 مادةيك بند استنادبهنكاي است، گرفته قرار تصويب مورد23/9/1392
منتشـر ايـران ملـي استاندارد عنوانبه،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد سازمان

.شودمي
خـدمات،و علـوم صـنايع، زمينةدر جهانيو ملي هايپيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

ايـن تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي ردهاياستاندا
بنـابراين،. گرفـت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود،هيارا استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره بايد

مامن و :است زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية برايكه خذيبع
BS EN 14580: 2005, Dimension stone test methods - Determination of static elastic modulus
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 آزمون روش-ضريب االستيسيته استاتيكيتعيين-ساختماني سنگ

و دامنه كاربرد هدف1
تحت فشار تك محوره ساختمانيسنگ ضريب االستيسيته استاتيكيتعيين استانداردن هدف از تدوين اي

.مي باشد
.هاي ساختماني كاربرد دارداين استاندارد براي سنگ

 مراجع الزامي2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

جزبدين .ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوديترتيب آن مقررات
آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه و تجديدنظرهاي بعدي ها

آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست  ها ارجاع داده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به
و اصالحيه آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر .ها مورد نظر است هاي بعدي

:استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
تز، سنگ1384سال: 8228استاندارد ملي ايران شماره2-1 و نمايهاي  نامهواژه-يني

2-2    EN 1926, Natural stone test methods- Detremination of compressive strength 
2-3    EN 12390-4, Testing hardened concrete- Part4: Compressive strength- Specification for 

testing machines 
2-4    EN 197-1, Cement Composition, specifications and conformity criteria for common 

cements 
 
و3  نمادهااصطالحات
و تعاريف3-1  اصطالحات

و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند مي1-2در اين استاندارد اصطالحات .رودبه كار

و يكاها نمادها3-2
.انده شدهيارا1در اين استاندارد در جدول به كار رفتهنمادهاي

 اصول آزمون4
و نهايي انـدازهتحـت تنـشهاي طـولـي آزمـونه تغـييرشكل ميهـاي فشـاري تـك محـوره اوليه . شودگيري

ميبا اسـتفاده از ايـن مقـاديـر انـدازه .شـودگيـري شـده ضـريب االسـتيسيته اسـتاتيـكي مـحاسبه
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 در اين استاندارد به كار رفتهنمادهاي-1جدول
واحدتعريفنماد
Ebاپاسكالمگضريب االستيسيته استاتيكي
σu،مگاپاسكالدو درصد متوسط مقاومت فشاري آزموده شده، قبل از سومين چرخه بارگذاري تقريباًتنش اوليه
σoمگاپاسكال درصد متوسط مقاومت فشاري آزموده شده، طي سومين چرخه بارگذاري33 تقريباً، نهاييتنش
εuكرنش(كلشتغييرمتوسط واحد(تحت تنش اوليه در نقطهA)را ببينيد2شكل(
εoكرنش(كلشتغييرمتوسط واحد (در نقطه نهاييتحت تنشB)را ببينيد2شكل(

 وسايل5
 دستگاه آزمون با نيروي مناسب5-1

و مطابق با اين استاندارد3-2اين دستگاه مطابق با استاندارد بند .واسنجي شود بوده

 طولگيري ابزار اندازه5-2
ا( طوليريگاندازه ابزار با طول)2هاسنجمانند كرنش(گيري كرنش يا ابزار اندازه)1هاسنجندوكتانسيمانند

و يا حداقل برابر قطر دانه10مدرج حداقل  كمmm6-10*5هاي ابزار بايد بتوانند كرنش اين. mm50ها تر يا
.گيري كنندرا اندازه

 دارتهويهخانه گرم5-3
در دارينگهكه توانايي داريهتهوخانه گرم .را داشته باشد)ºC)5±70دمايي معادل آزمونه

 سازي آزمونهآماده6
 بردارينمونه6-1

باشد، مگر در مواردي كه به طور ويژه درخواست شده گيري بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده آزمون نمينمونه
ش همگن از يك محموله آزمونهششبايد حداقل. باشد .دوانتخاب

 كليات6-2
.آزمون ممكن است به عنوان آزمون شناسايي يا آزمون فني انجام شود

از. باشد1-5-3-6ها قبل از آزمون مطابق با بند در آزمون شناسايي شرايط آزمونه براي ديدن شرايط قبل
.را ببينيد2-5-3-6آزمون براي آزمون فني بند 

)Inductance( مغناطيسي القاء ظرفيتدستگاه سنجش-1
2 - Strain gague 
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نهاي آزموآزمونه6-3
 هاي آزمونآزمونهابعاد6-3-1

 mm50حداقل)a(، يا منشورهاي با ابعاد قاعده mm50حداقل)d(اي با قطر ها بايد به شكل استوانهآزمونه
نسبت. باشد 10:1ترين دانه بلوري سنگ، بايد نسبت اندازه قطر يا ابعاد قاعده آزمونه به اندازه بزرگ. باشد

.تر قاعده بايد بين دو تا چهار باشدارتفاع به قطر يا نسبت ارتفاع به اندازه طول كوچك

هاگيراندازهابعاد6-3-2
).را ببينيد1شكل(باشد)b(تر قاعده آزمونه گيرها بايد برابر قطر يا طول بزرگحداقل طول اندازه

)يا كرنش(گيري طول چيدمان ابزار اندازه-1شكل

يپرداخت سطح6-3-3
 كليات6-3-3-1

كـوهي از آزمـوج كـهنهـونه قـت بارگـتح اربرد،ـگام مـذاري ب،رندـگييـرار mm1/0ا رواداريـبايد
بـمس نب،ودهـطح بيـونـوه آزمـوجايدـو ازشـه حانـرادي01/0اـيدـدرصكـيتر عمـالـ، از بـت ر محورـود
شـونه منحـآزم كنـوج.وندـرف سهـونـاري آزمـوه طـدر كـراسر آنـول صـبل ازـع،افـايد اري
صـهاي درشتگيـرجسـب و به بـورت مستـت وـقيم حفراـانحوده كم بـودن قيمـالت مستـاز تر از آن

mm3/0،باشد.
بـب شـراي شـاشاتـدن الزامـرآورده بـ، آزمدر باالدهـاره تـط ماشـايد توسـونه دسراشـين تگاه سايندهـيا

.انجام شودزني با يك دستگاه سنگنهايي سازي سطحيآمادهعمليات سطح پرداخت شود، اگر هم نياز باشد
كهتنها يابي هاي مشخص شده قابل دستسازي مكانيكي تعيين شده، رواداريبا استفاده از آماده وقتي

اين.با مالت پوشش داد،2-3-3-6، مطابق با فرآيند مشخص شده در بندراح آزمونهسط توانمينباشد، 
.دنشرايط بايد به وضوح در گزارش آزمون مشخص شو
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 پوشش دادن با مالت6-3-3-2
سـسممكن است مطابق با استاندارد بند CEM I 52.5 Rاخته شده از سيمان نوعـطح آزمونه با يك مالت

.نگه داشته شود،به مدت زمان مورد نياز براي سخت شدنودهش پوشش داده،2-4

 گرديناهمسانصفحات6-3-4
بر،)بندي يا تورقمانند اليه(در سنگ مشاهده شود1گرديناهمساناگر صفحات محور آزمونه بايد عمود

.باشداصلي صفحات ناپيوستگي 
دسته ديگر آزمونه با گري مورد نياز باشد، يك اگر آزمون با بارگذاري عمود بر هر راستاي متفاوت دي

.بايد آماده شود مشابه، ابعادي خصوصيات

 قبل از آزمون شرايط آزمونه6-3-5
 آزمون شناسايي6-3-5-1

. خشك شوند)Cº)5±70ها بايد تا رسيدن به يك جرم ثابت، در دماي آزمونه
جونهـرسيدن آزم محـها به يك اخـشميققـرم ثابت زماني بيـود كه تـتالف لهـبا فاص متوالي وزينـن دو

از، بيش)h)2±24زماني . نباشدگيري اندازه توزين اولجرم1/0%تر

 آزمون فني6-3-5-2
ها در آزمون ها قبل از آزمون فني ممكن است متفاوت از شرايط آزمونهشرايط آزمونهمطابق با كاربرد عملي،

.بايد در گزارش آزمون توصيف شود شرايط.شناسايي باشد

هابه آزمونه)هاسنجنده(گيرها متصل كردن اندازه6-3-5-2
به،بايد به صورت موازي با محورهاي آزمونه به آن متصل شود) يا كرنش(گيري طول حداقل دو ابزار اندازه

بهطوري كه و نسبت دوسط آزمونه متقارن بوده فاصله ابزارهاي. اشته باشندبه فاصله مساوي از آن قرار
اسونهـونه، نبايد از نصف قطر آزمـگيري تا دو انتهاي آزماندازه تر باشند، يا در موردكـاي نزديتوانهـهاي
. هاي منشوري باشدتر از نصف طول بزرگ قاعده آزمونههاي منشوري اين فاصله نبايد بزرگآزمونه

 روش انجام آزمون7
 كليات7-1
باق بل از اين كه آزمون ضريب االستيسيته استاتيكي انجام شود، بايد مقاومت فشاري تعيين شده مطابق

. معلوم باشد2-2استاندارد بند 

1 - Anisotropic plane 
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 گيري آزمونهاندازه7-2
و طول قاعده آزمونههاي استوانهقطر آزمونه(هاي آزمون مقطع عرضي آزمونهسطح)هاي(ندازها هاي هاي

و ارتفاع گيريگيري از دو اندازهبايد با ميانگين)نمنشوري آزمو انجام شده عمود بر يكديگر در ارتفاع باال
ميانگين اندازه قاعده يا ميانگين قطر بايد براي محاسبه.گيري شوداندازهmm1/0و با تقريب،ين آزمونهيپا

.تعيين شودmm1/0بايد با تقريب ارتفاع آزمونه. مساحت سطح مقطع عرضي آزمونه مورد استفاده قرار گيرد

 قرار دادن آزمونه در دستگاه آزمون7-3
و صفحه بااليي به گونه اي تنظيم شود كه در تماس كامل آزمونه بايد با دقت در دستگاه آزمون قرار داده شود

.با آزمونه باشد

 بارگذاري7-3
تآزمونه بايد تحت چرخه و باربرداري از .نش اوليه قرار گيردهاي بارگذاري
و باربرداري از تنش اوليه آزمونه بايد تحت چرخه مطابق با نمودار)σo( نهاييتا تنش)σu(هاي بارگذاري

و تغييرشكلگيرياندازه.قرار گيرد)MPa/s)2/0±5/0با نرخ تنش ثابت،2شكل  هاي متناظر با هاي تنش
Bنقطه(و در طي سومين چرخه بارگذاري)2در شكلAنقطه(آن، بايد قبل از سومين چرخه بارگذاري 

.انجام شود،)2در شكل

:راهنما
)بر حسب ثانيه(زمانX محور
)به صورت درصد مقدار ميانگين مقاومت فشاري آزموده شده(تنشY محور

Aتنش اوليه خوانشنقطه)σu(آن  ذاري سوم؛، قبل از چرخه بارگ)uε(و تغييرشكل متناظر با
Bنهاييتنش خوانشنقطه )σo(آن ، قبل از چرخه بارگذاري سوم؛)oε(و تغييرشكل متناظر با
tو باربرداري) بر حسب ثانيه(زمان .ناشي از نرخ تنش تعيين شده براي يك چرخه بارگذاري

يك سنگ داراي مقاومت مثال براي-زمان براي تعيين ضريب االستيسيته استاتيكي-نمودار تنش-2شكل
 مگاپاسكال60فشاري
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هاي تعيين شده تحت، آزمونه بايد تا لحظه شكست با نرخBها در نقطه گيريپس از كامل شدن اندازه
درصد باشد، اين20تر از اگر تفاوت مقاومت فشاري آزمونه با مقدار ميانگين آن، بيش. بارگذاري قرار گيرد

ب .يان شودموضوع بايد در گزارش آزمون

 بيان نتايج8
مي1ضريب االستيسيته استاتيكي در فشار با استفاده از معادله :شودمحاسبه

)1(
:كه در آن

Eb؛مگاپاسكالضريب االستيسيته استاتيكي، بر حسب
∆σ ،؛مگاپاسكالبر حسب تغييرات تنش
∆ε ؛تغييرات كرنش
σu؛مگاپاسكال، بر حسب اوليهتنش
σo؛مگاپاسكال، بر حسب نهاييتنش
εuاوليه؛ كرنش 
εoنهاييكرنش.

.نتايج بايد بر حسب مگاپاسكال با حداقل سه رقم اعشار بيان شود

 گزارش آزمون9
ا :طالعات زير باشدگزارش آزمون بايد شامل

 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛9-1
 به فرد براي گزارش؛ شماره شناسايي منحصر9-2
و تاريخ انجام آزمون؛9-3  شماره، عنوان
و آدرس آزمايشگاه، يا محل9-4 ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون انجام نام
و آدرس مشت9-5  ري درخواست كننده آزمون؛نام
:ه نمايديبر عهده مشتري درخواست كننده آزمون است كه اطالعات زير را ارا9-6
؛سنگ علمينام9-6-1
 نام تجاري سنگ؛9-6-2
و منطقه9-6-3  اي كه آزمونه از آنجا استخراج شده است؛كشور
 نام تامين كننده؛9-6-4
ب)اگر وابسته به آزمون باشد(موجودديگرناهمسانهر صفحه راستاي9-6-5  بر روي نمونهوضوحه،

.مشخص شود، يا به وسيله دو خط موازي بر روي هر آزمونه مشخص شود
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 برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه9-6-6
 ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه9-7
و تاريخ انجام آزمون؛)مرتبط باشداگر(هاتاريخ آماده شدن آزمونه9-8
؛ها در نمونهتعداد آزمونه9-9
 ها؛ابعاد آزمونه9-10
؛)آزمون شناسايي يا فني(نوع آزمون9-11
 راستاي محور بارگذاري نسبت به صفحات ناپيوستگي؛9-12
؛مقاومت فشاري هر آزمونه بر حسب مگاپاسكال9-13
 هر آزمونه بر حسب مگاپاسكال؛)σo( نهاييو تنش)σu(تنش اوليه9-14
 هر آزمونه؛)εo( نهاييو تغييرشكل)εu(تغييرشكل اوليه9-15
 آزمونه بر حسب مگاپاسكال با حداقل سه رقم اعشار؛هر)Eb(ضريب االستيسيته استاتيكي در فشار9-16
؛حسب مگاپاسكال با حداقل سه رقم اعشار مقدار ميانگين ضريب االستيسيته استاتيكي در فشار بر9-17
و دليل چنين انحرافيانحراف هر9-18 ؛از اين استاندارد
.هااظهار نظر9-19

مس)ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا و تاريخ يادداشت گزارش باشدواليو وظايف هم چنين.ن انجام آزمون
و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده آزمون، الزم است بيان شود كه گزارش آزمون نبايد به صورت نا تمام

و منتشر شود .چاپ
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 پيوست الف
)الزامي(

 ارزيابي آماري نتايج

 هدف1- الف
توصيف ساختمانياين پيوست الزامي روشي براي عمليات آماري نتايج به دست آمده از روش آزمون سنگ

مييشده در اين استاندارد را ارا .كنده

و تعاريف2- الف  نمادها
,X1گيري شدهمقادير اندازه X2, …,Xi, …, Xn

nگيري شدهتعداد مقادير اندازه

1مقدار ميانگين
i

i
X X

n
= ∑

)2انحراف معيار )
1

iX X
S

n
−

= ±
−

∑

SV)براي مقادير منفرد(ضريب پراكندگي
X

=

1ميانگين لگاريتمي lnln i
i

X X
n

= ∑
2انحراف معيار لگاريتمي

ln
ln

(ln )
1

iX X
S

n
−

= ±
−

∑

Maxمقدار حداكثر

Minمقدار حداقل

منتظرهمقدارحداقل
kS)ه شده استيارا1در جدول الف) ضريب چارك.

ln ln.S SX kE e −=

)را ببينيد1جدول الف(ضريب چارك kS

 بررسي آماري نتايج آزمون3- الف
يك توزيع نرمال در نظر گرفته)v(و ضريب پراكندگي)s(، انحراف معيار)X(براي محاسبه مقدار ميانگين

.شده است
پاـبراي مح اس)E(منتظره مقدارترينينياسبه ترينينيپا.ت، يك توزيع نرمال لگاريتمي در نظر گرفته شده
لگـدرص5با متناظرمنتظره مقـدار بـد چارك توزيع نرمال درصدي75ينانـه اطمـراي يك درجـاريتمي

.باشدمي
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75درصد چارك براي درجه اطمينان5با متناظرگيري شده، بسته به تعداد مقادير اندازه)ks(ضريب چارك
.باشدمييدرصد

 مقادير ضريب چارك-1جدول الف
ksn
15/33
68/24
46/25
34/26
25/27
19/28
14/29
10/210
99/115
93/120
87/130
83/140
81/150
��
64/1∞

ميمثال :كندهاي زير به روشن شدن روش كمك

1مثال

و حداقل مقدار شش مقدار اندازه .يديمحاسبه نماگيري شده را مقدار ميانگين، انحراف معيار، حداكثر
xگيري شدهمقدار اندازهگيريشماره اندازه

12000 
22150 
32200 
42300 
52350 
62400 

 2333 مقدار ميانگين
 147 انحراف معيار
 2400 مقدار حداكثر
 2000 مقدار حداقل
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2مثال

و حداقل گيري شده را مقدار اندازه10ي منتظره برا مقدارمقدار ميانگين، انحراف معيار، ضريب پراكندگي
.يديمحاسبه نما

 x(ln X)گيري شدهمقدار اندازهگيريشماره اندازه

12000 )60/7(
22150 )67/7(
32200 )70/7(
42300 )74/7(
52350 )76/7(
62400 )78/7(
72600 )86/7(
82750 )92/7(
92900 )97/7(
10 3150 )06/8(

)807/7( 2480ينمقدار ميانگ
)143/0( 363 انحراف معيار

15/0 ضريب پراكندگي

:بنابراينkS=1/2؛n=10:براي1با توجه به جدول الف
 1819منتظره مقدارحداقل



11 

 پيوستب
)اطالعاتي(

 نامهكتاب

[1]   EN 197-1, Cement-part 1:Composition, specification and conformity criteria for common 
cements. 

 


