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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  اتمقـرر  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   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   29/6/90رخ نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـو 
  . 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 استاندارد 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 يدولت غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  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
  .دشو 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 ادمف 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 انداردهاياست و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  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 داردهاياستان

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 صالحيت 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 انبهاگر

                                                 
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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  "روش آزمون -سنگمنفرد  يهاياستحكام  مهاربند - يسنگ ساختمان "

  يا نمايندگي/ سمت و  :يسير
  بتن شرق، مديرعامل  رئيس هيات مديره شركت آفتاب  ابوالحسني، عباس

  شركت پيشرو مصالح شرق  )كارشناس مهندسي عمران(
    

   :دبير
  مدير كنترل كيفيت شركت پيشرو مصالح شرق  راحله، ضرابي راد

  مديرعامل شركت كيفيت گستر بجنورد، دبير تدوين )شناسيزمين كارشناس ارشد(
  پژوهشكده كيمياگران ارتيان  

    :اعضا
  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور بجنورد  ارجمندزاده، رضا

    )شناسي اقتصاديدكتري زمين(
    

  كارشناس اداره كل استاندارد خراسان شمالي  اماني ملكش، ندا
    )كارشناس ارشد شيمي فيزيك(
    

  هاي عمران و محيط زيست شركت شهرك سرپرست  پيلوار، حبيب رضا
  خراسان شمالي، مدرس دانشگاه اشراق بجنورد صنعتي  )سازه -كارشناس ارشد مهندسي عمران(
    

  مدير فني آزمايشگاه همكار بيژن يورد  حسيني عزيز، رقيه
    )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(
    

  كارشناس فيزيك  خدام كهكي، محبوبه
    )ايكارشناس فيزيك هسته(
    

  بازرس و مشاور شركت تعاوني كلبه نما  دستيارپور، صفورا
    )ايندسي بهداشت حرفهكارشناس مه(
    

  كارشناس واحد تحقيق و توسعه شركت پيشرو مصالح   صمدي شادلو، مهرداد
  شرق  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
    

  كارشناس مسوول آزمايشگاه فني و مكانيك خاك   آبادي، محمودعين
  خراسان شمالي  )كارشناس مهندسي عمران

    
 انطباق اداره كل استاندارد خراسان شمالي معاونت ارزيابي  فرجي، احمدرضا

    )كارشناس ارشد زمين شناسي(
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  كارشناس اداره كل استاندارد خراسان شمالي  كريمي، الهه
    )كارشناس ارشد زمين شناسي(
    

  مدير كنترل مديرعامل شركت كيفيت گستر بجنورد،   گرايلي، عليرضا
  ن بجنورداتيلكيفيت شركت لوله پلي  )كارشناس شيمي(
    

  مديرعامل شركت پژوهشكده كيمياگران ارتيان  گريواني، زكيه
    )كارشناس ارشد شيمي كاربردي(
    

  معاونت فني آزمايشگاه فني و مكانيك خاك خراسان  گليج، جمشيد
  شمالي  )كارشناس مهندسي عمران(
    

  كارشناس پژوهشكده كيمياگران ارتيان  محمديان، افسانه
    )شيمي كارشناس ارشد(
    

  كارشناس شركت آجر ماشيني بجنورد  نيلي، سيمين
    )كارشناس شيمي(
    

  مدرس دانشگاه دولتي بجنورد، دبير آموزش و پرورش   يوسف نژاد، هادي
  اسفراينشهرستان   )ايكارشناس ارشد فيزيك هسته(
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  گفتارپيش
 آن نويسپيش كه »روش آزمون -سنگمنفرد  يهايمهاربند استحكام - يسنگ ساختمان« استاندارد

چهارصد و چهل  در و شده تدوين و تهيه ارتيانشركت پژوهشكده كيمياگران توسط  مربوط هايدركميسيون
 مورخ هاي ساختمانيمهندسي ساختمان و مصالح و  فرآورده استاندارد ملي كميتة يهاجالس و هشتمين

مقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد20/09/1392
منتشر  ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

  .شودمي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ن اي تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
   

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
  

ASTM C1354/C1354M:2009, Standard Test Method for Strength of Individual Stone  
Anchorages in Dimension Stone.
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  روش آزمون -سنگمنفرد  يهايمهاربند استحكام - يسنگ ساختمان

  و دامنه كاربرد هدف  1
سنگ با شامل  ،هايي براي مشخص نمودن استحكام يك مجموعهروشتعيين  ،هدف از تدوين اين استاندارد

سنگي اعمال  پالكبه طور مجزا در دو جهت عمودي و موازي با سطح  ربا. است) مهاربندي(مكانيكي  مهار
  .بر روي استحكام مجموعه در نظر گرفته نشده است 1بانهر چند تاثير پشتي .شودمي

  .قابل اجرا است ،شوندهاي سنگي كه توسط قاب پشتيباني ميپالكاين استاندارد براي 
دارنده يك پالك مشخص كه نگه مهاركاربردي براي يك  هاي طرحاي تهيه اطالعات از دادهبراستاندارد اين 

شود توسط طراح مشخص مي قابل انعطافدارنده هنگامي كه نگه. رودسنگ ساختماني است به كار مي
 1-2اندارد بند به است(وابسته باشد  مكن است به طول بيشتر نگهدارندهم مهاراز  ياستحكام طول مشخص

  ).مراجعه كنيد

كند، بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد است اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -رهشدا
  .هاي اجرايي آن را مشخص كندكه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

  يمراجع الزام  2

. به آنها ارجاع داده شده است رانيا ياستاندارد مل نياست كه در متن ا يمقررات يحاو ريز يالزام ركمدا
  .شونديمحسوب م رانيا ياستاندارد مل نياز ا يجزئ ،آن مقررات بيترت نيبد
، آن يبعد يدنظرهايو تجد هاهيانتشار ارجاع داده شده باشد، اصالح خيبا ذكر تار يكه به مدرك يصورت در

انتشار به آنها ارجاع داده شده  خيكه بدون ذكر تار يدر مورد مدارك. ستين رانيا ياستاندارد مل نيمورد نظر ا
 نيا يبرا رياستفاده از مراجع ز. است رآنها مورد نظ يبعد هايهياصالحو  نظر ديتجد نياست، همواره آخر

  :است ياستاندارد الزام
  

2-1 ASTM C1242, Guide  for  Selection,  Design,  and  Installation  of  Dimension Ston  
            Systems 
2-2 ASTM E4, Practices for Force Verification of Testing Machines 

                                                 
1- Backup Structure   
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  اصطالحات و تعاريف  3
3-1    

  1مهار 
سنگي قرار دارد و براي انتقال نيروها از سنگ به  پالكدر خ فلزي كه در داخل يك شكاف يا سورا يجسم

در داخل غيرمستقيم يا  در ساختار سنگ به طور مستقيم مهار .است ساختار ساختمان در نظر گرفته شده
  .گيردميساختار مياني قرار 

3-2    
  2مهاربندي

  .مكانيكي است مهارسنگي و يك  پالكيك مجموعه شامل يك 
3-3    

  3پالك
در ساختار نماي ساختمان يا مجموعه بريده شده است تا گ نما كه با ابعاد بزرگ نسبت به ضخامتش سنيك 
  .گيردقرار قاب 

  خالصه روش آزمون  4
 شيوهكه از مواد يكسان و  نيكي استمكا مهارسنگي ساده و يك  پالكآزمونه شامل يك     4-1

دارنده آزمون مكانيكي به يك نگه مهار. شود، ساخته شده استمشابهي كه در ساختمان به كار برده مي
بار آزمون به . شودسنگي اعمال مي پالكبار آزمون در جهت عمود يا موازي با سطح نماي . متصل شده است

  .شودمي كي بشكند اعمالمكانيمهار توسط دستگاه آزمون واسنجي شده تا زماني كه سنگ يا طور تدريجي 

همان طور كه در باال . شودبار در نقطه شكست و شكل شكست هر آزمونه توصيف و ثبت مي    4-2
و  شود بايد پنج بار تكرارهر جهتي كه انجام ميدر و  مهاربراي هر مجموعه سنگ و آزمون توضيح داده شده، 

  .توصيف شود

   دستگاه آزمون  5
  .باشد 2-2بند استاندارد الزامات ذكر شده در ابق با دستگاه آزمون بايد مط  1- 5
 اي 4چرخندهمفصل  كي(انجام شود  ياختصاص زاتيتوسط تجه ديدر دستگاه آزمون با يبارگذار      2- 5

  .به آزمونه اعمال شودمستقيم  ،تا كشش بدون خمش) كاري شدهروان يك گوي و چندراهه

                                                 
1- Anchor  
2- Anchorage 
3- Panel 
4- Universal Joint  
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   دارنده و تجهيزات بارگذاري قاب نگه   6
نيرو بايد استحكام كافي  هنگام اعمال) به استثناي مهاري كه بايد آزمون شود(دارنده قاب نگه  6-1

تا در  صلب باشددارنده بايد به اندازه كافي قاب نگه. براي پشتيباني را داشته باشد و آزمونه را رها نكند
  .داشته باشده درج 2و چرخش كمتر از  mm1 بيشينه نيروي اعمال شده آزمون، خيز كمتر از

  روش اعمال بار عمودي به سطح پالك سنگي  6-2
بايد از يك اليه الستيكي يا يك اليه گچ سفت بين سطح سنگ و سطح بارگذاري يا سطح    6-2-1

  .استفاده شودنگهدارنده براي جلوگيري از تجمع تنش در سطح نمونه سنگي 
نشان داده شده مهار در سمت لبه سنگ  دارنده نمونه پالك سنگي با يكقاب نگه 1در شكل    6-2-2

با نظر طراح، دو پالك . دهدبارگذاري سطحي بر روي يك پالك سنگي منفرد را نشان مي 1شكل . است
  .منفرد آزمون شوند مهارتواند با يك شكاف ميسنگي 

  

  
  

  پالك لبهدر  بريدگينصب شده در داخل  زائدهتوسط لبه پالك پشتيباني شده  )الف

  
  شده در لبه پالكايجاد سوراخ  لبه پالك پشتيباني شده در داخل) ب

 Aروش آزمون  -تنظيمات براي آزمون در لبه نمونه -1شكل 

  

 t )ضخامت(

 و چندراههگوي

  تجهيزات پشتيباني

        t8مينيمم
 t10ماكسيمم

 

L= 
L 

a نماي بيروني  

  در عرض نمونهبه طوركاملبار دستگاه آزمون

  پشتيباني كامل
  عرض نمونهدر 

  اما كمتر هم ممكن است.t:مينيمم فاصله
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بايد به روش مشابهي كه در ساختمان به  مهار. تثبيت شده است مهاريك انتها توسط آزمونه در  1- 6-2-2
در طرف مقابل توسط يك ميله به قطر  آزمونه. نده متصل شوددارشود به قاب نگهساختار پشتي متصل مي

mm 25 شده است نگهداري.  
ترين فاصله ممكن به در نزديك mm25يك ميله به قطر توسطبار از دستگاه آزمون به آزمونه  2- 6-2-2

  .شود اما فاصله نبايد كمتر از ضخامت پالك سنگي باشداعمال مي ،مهار
ونه سنگ با مهار در پشت سنگ و بار اعمال شده در جهت عمودي به پالك قاب براي آزمون نم   6-2-3

در حالي كه است نگه داشته شده در پايين نمونه پالك سنگي  .است نشان داده شده 3و شكل  2در شكل 
 2همان طور كه در شكل  آزمونهبراي نگه داشتن . شوداعمال ميبه طرف باال نمونه منفرد توسط مهار بار 

از تجهيزات به كار رفته براي  ،نشان داده شده 3همان طور كه در شكل هاي مجزا يا از مهار اده شدهنشان د
  .استفاده كردتوان مياعمال بار 

  

  
  

  
  

بار  -به طور مستقل و نگهداري نمونه پالك سنگي با اتصال در پشت نمونه گذاريتنظيمات آزمون بار-2شكل 
  به سطح عمودي اعمال شده 

  متر هم ممكن استاما كd3مينيمم

  مواد تحمل كننده بار
 با قابليت فشردگي

 بار آزمون

 مهار
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بار  -1كنندهثابتتنظيمات آزمون بارگذاري پالك سنگي با اتصال در پشت نمونه و نگهداري نمونه توسط  -3شكل 
  به سطح عمودي اعمال شده 

  روش اعمال بار موازي با سطح پالك سنگي  6-3
ه است اي مهار شدنشان داده شده، نمونه پالك سنگي به شكل صفحه 4همان طور كه در شكل    6-3-1

دارنده سطح زيرين مهار بايد بدون نگه. شوداعمال ميپالك  صفحهدر حالي كه بار آزمون به طور موازي به 
جلوگيري  د،نشوبه طور كاذب  مقاومتباعث افزايش  ممكن استكه ها سنگ خرده از تنش پسماندباشد تا 

  .شدكاري شده باروانسطح بين صفحه بارگذاري و نمونه پالك بايد . كند
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Fixture  

  مواد تحمل كننده بار
 با قابليت فشردگي

 بار آزمون

  اما كمتر هم ممكن استd3مينيمم

 كنندهثابت

  مهار
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  بار اعمال شده موازي با سطح  -تنظيمات آزمون بارگذاري پالك سنگي با اتصال در پشت پالك -4شكل 

  هاآزمونه  7
اي باشد كه در ساخت ساختمان گر نوع سامانهسامانه مهاربندي بايد نمايان ،سامانه مهاربندي  7-1

شود را شامل استفاده مي پشتيبانلي كه براي اتصال آن به و همه متعلقات معمو مهارشود و بايد استفاده مي
شود بايد هاي درزگيري در ساختمان استفاده ميكاري، اندودكاري يا ساير شكلاگر از وسايل بتونه. شود

 .هاي درزگيري در مجموعه آزمون جلوگيري شودكاري، اندودكاري يا ساير شكلبين بتونه هاياز قيدآگاهانه 
بايد در كننده بار مواد نرم تحمل شرط استفاده از ،به سنگ مهارتوزيع بار از  اي ديگر، برايزينهعنوان گبه 

  .تواند مجاز شودطراح، درزگير يا اندود براي اتصال مي نظربا  .شودنظر گرفته 
  .باشدو متعلقات آن مطابق با طرح تعيين شده مي مهارنصب  ،مهارنصب   7-2
در . مورد آزمون حداقل پنج آزمونه بايد آزمون شود مهارراي هر مجموعه سنگ و ب ،هاتعداد آزمونه  7-3

شود يك مجموعه از پنج آزمونه بايد در محل اتصال با هر دو هاي رابط استفاده ميها از ميلهجايي كه در لبه
  .هاي عمودي آزمون شودلبه

اگر الزم باشد يك جامعه  .نتايج آزمون نياز باشد ذيريپتغييراز هاي بيشتري براي اطمينان ممكن است آزمونه -يادآوري
هاي موردنياز براي به دست آوردن حداقل دقت معين در آماري مناسب براي ارزيابي تغييرپذيري مركب با انتخاب تعداد آزمونه

  .تعيين ظرفيت سامانه مهاربندي تعيين شود

         نمونه. معرف سنگ ساختماني باشد هايي را انتخاب كنيد كهنمونه ،سنگ پالك هاينمونه  7-4
 ،            به خوبي استفاده شده هاها در آناز جهت امتداد درزه كه هاييهاي مورد قبول بايد از اسلبسنگ
تهيه كننده سنگ بايد اطالعاتي كه در ادامه آمده را گردآوري كند؛ نام سنگ مورد . شوند گيرينمونه

  .هاگيري درزهجهت، سنگ منشاوع سنگ، استفاده براي آزمون، ن
اگر  .هايي كه براي ساختمان موردنظر تعيين شده است استفاده كنيدمهاراز نمونه  ،مهارهاي نمونه  7-5

       مهار فلزي باشد استحكاممقدار آن باالتر از شكست سنگ را هنگامي كه استحكام كه مطلوب باشد 
باالتر  مقاومتوعه بايد با استفاده از يك مهار مقاوم يا يك مهار با بهره آزمون مجم ،گيري كنيد در كلاندازه

  .انجام شود

 مانع

 مانع
  بار

  شدهكاري سطوح روان
  براي كاهش اصطكاك

  هاي توليدكنندهنصب مهار مطابق با ويژگي
  روددر ساختمان به كار مي در جهتي كه
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در آب به مدت ها آنتوسط فرو بردن را هاي پالك سنگ نمونهسازي اوليه آماده ،سازي اوليهآماده  7-6
آزمونه را ها را سريع از آب خارج نموده و سطح سپس آزمونه. انجام دهيد )Cº)2±22ساعت با دماي 48

  . تواند در شرايط خشك آزمون شودبا نظر طراح، سنگ مي. خشك كنيد

  آزمونانجام روش   8
 به سمت بيرون، يك مجموعه با پنج آزمونه بايد با بار اعمال شده پالكبراي اعمال بار عمودي به       8-1

فقط يك جهت  طراح نظرا ب. آزمون شوند به سمت داخلو يك مجموعه با پنج آزمونه بايد بار اعمال شده 
تر يك جهت بحرانيكه  واضح است ،و كمترين مقاومت يشترينبر اساس ب ، هنگامي كهتواند آزمون شودمي

   .است
 مهاريك مجموعه با پنج آزمونه با اعمال بار در هر جهتي كه بايد ، پالكاعمال بار موازي به براي         8-2

  .آزمون شده، آزمون شود
در دقيقه اعمال  مهاربيني شده براي مجموعه نهايي پيش مقاومت  50% ر را به نرمي و با سرعتبا       8-3

  . كنيد
بار اعمال شده به هر آزمونه را ناشي از شكست . بارگذاري كنيد مهارهر آزمونه را تا شكست       8-4

  .توصيف و ثبت كنيد
توجه  باهداري با صفحه شكست تداخل دارند اگر وسايل نگ. نوع شكست را توصيف و ثبت كنيد       8-5
  .موقعيت وسايل نگهداري را تنظيم كنيد آن
     خيز بايد با دقت .گيري كردتوان اندازهحالت مطلوب بود، خيز در مهاربندي را نيز مياگر   8-6

mm 02/0 گيري خيز را بايد چگونگي اندازه ،كننده آزمونطراح تعيين. گيري شوداري اندازهو در جهت بارگذ
  .مشخص كند

  محاسبات  9
نشان داده شده است، بار  1اري شده با استفاده از قاب آزمون كه در شكل ذهاي بارگبراي آزمونه  9-1

  ):مراجعه كنيد 1به شكل (در سامانه مهاربندي را به شكل زير گزارش دهيد 
  

    
  بار سامانه مهاربندي =   )1(

  :كه در آن
a ؛)مراجعه شود 1به شكل (شيباني كننده فاصله بين دو گوي پ  
L  مراجعه شود 1به شكل (طول پالك سنگي است.(  

 a×بار دستگاه آزمون 

L
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 4يا شكل و  3و شكل  2 هاي بارگذاري شده با استفاده از قاب آزمون كه در شكلبراي آزمونه  9-2
  :نشان داده شده است، بار در سامانه مهاربندي را به شكل زير گزارش دهيد

  
  بار سامانه مهاربندي= آزمون   بار دستگاه     ) 2(  

 گزارش آزمون  10

 اطالعات زير را گزارش دهيد

 ؛ايران ارجاع به اين استاندارد ملي  10-1
  آزمون و گزارش اطالعات؛   10-2
  شركت اجرا كننده آزمون؛  10-3
د و ، ابعاسازنده، نوع، مواد اوليه، پرداخت، شكل: آزمون شده شاملمعرفي و شناسايي مهاربندي   10-4

  ساير اطالعات مربوطه؛
  آزمون شده؛توصيف مهاربندي   10-5
شامل ضخامت ) انداگر توصيف نشده(هايي از آزمونه قبل و بعد از آزمون شرح جزئيات يا عكس  10-6

ابعاد . داخل سوراخ يا شكاف مهارها، موقعيت سوراخ يا شكاف و درگيري ها يا قطر سوراخسنگ، ابعاد شكاف
  گيري و گزارش شود؛بايد اندازه) نسبت به ابعاد اسمي(آزمون شده  واقعي هر نمونه

  ؛ها و پرداخت سنگگيري درزهنام سنگ، نوع سنگ، منشا سنگ، جهت  10-7
  هاي بارگذاري و سرعت واقعي بارگذاري؛توصيف روش آزمون، روش  10-8
  هاي آزمون شده؛تعداد آزمونه  10-9
  زمون و نوع شكست منفرد؛شكست منفرد و ميانگين بارهاي آ  10-10
  .ها، امضاها و اگر الزم باشد تاييديه رسمي يا مهر اشخاص مسوولنام  10-11

 1ريبيادقت و   11

. نتيجه در تغييرات مقادير پذيرفته شده داشته باشدممكن است در يك محصول طبيعي تغييرات منفرد 
ل در تكرارپذيري و قابليت تكرار شود كه براي نمايش رواداري قابل قبوبخش دقت هنگامي اضافه مي
  .اطالعات كافي در دسترس باشد

  
  
  
  

                                                 
1- Bias  
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