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ب

 خدا به نام
 رد ايرانسازمان ملي استاندابا آشنايي

و اسـتانداردهمؤسسـ مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3همـاد يـك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استانداردهمؤسس
اسـتانداردهاي نشـرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

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

و طي نامه شماره  .جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،كارشناساناز مركبنيف هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكز نظران صاحب سازمان
توليـدي، به شرايط توجهباو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان، مصـرف توليدكننـدگان، شـامل نفـع،و حـق صـاحبانهمنصـفانو آگاهانـه مشـاركتاز كـه اسـت تجاريو فناوري

نويس پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي 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 مليهكميتدر پيشنهادهاو نظرها دريافت
.شودمي منتشرو چاپ
كننـدمي تهيه شده تعيين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش
، بـدين ترتيـب.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملي ستانداردا عنوانبه، تصويب درصورتو بررسيو طرح مليهدركميت

ملـيهكميتـدرو تـدوين5هشـمار ايـران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركهدنشومي تلقي ملي استانداردهايي
.باشد رسيده تصويببه دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايرانكه مربوط استاندارد

المللـي الكتروتكنيـك بـين كميسـيون،1(ISO)اسـتاندارد المللـي بـين سـازمان اصلي اعضاياز ايران انداردسازمان ملي است
2(IEC) 3 قـانوني شناسي اندازه المللي بين 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 هاي پيشرفت آخريناز، كشور

، حفـظ كننـدگان مصـرفاز حمايـت براي، قانوندر شده بيني پيش موازين رعايتبا تواندميايران سازمان ملي استاندارد
 اجراي بعضي، اقتصاديو محيطي زيست مالحظاتو محصوالت كيفيتاز اطمينان حصول، عموميو فردي يمنياو سالمت
 استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويباب وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي استانداردهاي از

و صـادراتي كاالهـاي اسـتاندارد اجـراي، كشـور محصوالت براي المللي بينيبازارها حفظ منظوربه تواندمي سازمان. نمايد
 فعال مؤسساتوها سازمان خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد اجباريراآن بنديدرجه
، محيطـي زيسـت مـديريتو كيفيـت مـديريت هـاي سيسـتم گـواهي صدورو مميزي، بازرسي، آموزش، مشاورههدر زمين
را مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران، سنجش وسايل) واسنجي(كاليبراسيونو مراكزها آزمايشگاه

هاآنبه صالحيت تأييدهگواهينام، الزم شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر
ميهاآن عملكردبرو اعطا  تعيـين، سنجش وسايل) واسنجي(كاليبراسيون، يكاها المللي بين دستگاه ترويج. كند نظارت
.است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها فلزات عيار

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
و هايآزمون-سنگدانه« يخ:1قسمت–هوازدگيخواص حرارتي و تعيين مقاومت در برابر زدن

»روش آزمون - شدنآب

و:رييس يا نمايندگي/سمت
 شرقي، عبدالعلي

)دكترا مهندسي عمران(
 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

:دبير
 محمدحسين، عباسي رزگله

)سراميك- مهندسي مواد كارشناس(
ن ملي استاندارد ايرانسازما

)اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا
 خاكي، علي

)دكترا مهندسي عمران(

 رحمتي، عليرضا
)كارشناس ارشد مهندسي عمران(

 وند، محمدزيني
)كارشناس شيمي(

 ساكنيان، رهبر
)كارشناس مهندسي عمران(

 سامانيان، حميد
)سراميك- كارشناس ارشد مهندسي مواد(

 سي، محمدرضاعبا
)كارشناس ارشد مهندسي عمران(

 كشاورز، محمد
)فيزيك- كارشناس ارشد شيمي(

 گنجي، مجتبي
)كارشناس ارشد مكانيك سنگ(

و حرفهدانشگا  اي كشوره فني

 شركت پاكدشت بتن

 پژوهشگاه استاندارد

 شركت تيغاب

 پژوهشگاه استاندارد

 مركز آموزش عالي انقالب اسالمي

كل نظارت بر اجراي استانداردهاي اداره
 صنايع غيرفلزي

و ماسه انجمن صنفي توليدكنندگان شن
 استان تهران 



د

 مجتبوي، سيدعليرضا
)سراميك- كارشناس مهندسي مواد(

 خاني، بهزادمهدي
)سراميك-موادمهندسي دكترا(

 نوري، عباس
)كارشناس مهندسي معدن(

كل نظارت بر اجراي استا نداردهاي اداره
 صنايع غيرفلزي

 پژوهشگاه استاندارد

و ماسه  شركت صحراي شن



ه

 فهرست مندرجات
صفحهعنوان
جسازمان ملي استاندارد ايرانباآشنايي
داستانداردتدوينفنيكميسيون
وگفتارپيش
زمقدمه

و دامنه كاربرد1 1هدف
1مراجع الزامي2
و تع3 1اريفاصطالحات
2اصول آزمون4
2وسايل5
3بردارينمونه6
3هاآزمونه7
5روش انجام آزمون8
6تعيين درصد افت جرم9

6گزارش آزمون10
7دقت)اطالعاتي(پيوست الف
ب 8شدنآب-زدنهاي يختعيين افت استحكام بعد از چرخه)اطالعاتي(پيوست
پ 9نامهكتاب)اتياطالع(پيوست



و

 گفتارپيش
و هايآزمون-سنگدانه«د استاندار يخ:1قسمت–هوازدگيخواص حرارتي آبتعيين مقاومت در برابر و -زدن
و تهيـه سازمان ملي استاندارد ايـران توسط مربوط هايدركميسيون آن نويسيشپكه»روش آزمون - شدن
و اسـتاندارد ملـيهكميتـ اجـالس وپنجمـين چهارصدوپنجاهدرو شده تدوين مهندسـي سـاختمان، مصـالح
3همـاد يـك بنـد استنادبه اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 7/10/1392 مورخ هاي ساختمانيفرآورده
 بـه، 1371 مـاه بهمـن مصـوب ايـران، صنعتي تحقيقاتو استانداردهمقررات مؤسسو قوانين اصالح قانون
مياناير ملي استاندارد عنوان .شودمنتشر
خـدمات،و علـوم صنايع،هزميندر جهانيو ملي هاي پيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

ايـن تكميلو اصالح برايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،. گرفـت خواهد قرار توجه مورد مربوطنيف كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره بايد

و ماخذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است : منبع
EN 1367-1:2007, Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: 
Determination of resistance to freezing and thawing 
 



ز

 مقدمه

و هايآزمون استانداردهايهاين استاندارد يكي از مجموع .استهاسنگدانه هوازدگيخواص حرارتي



1

و هاي آزمون-سنگدانه تعيين مقاومت در برابر:1قسمت–هوازدگيخواص حرارتي
ويخ  روش آزمون - شدنآب زدن

و دامنه كاربرد هدف1
سنگدانه رفتار يك روش آزمون است كه اطالعاتي را در مورد چگونگي هدف از تدوين اين استاندارد تعيين

يخوقتي كه در معرض چرخه آبهاي و ميزدن ميشدن قرار .دهدگيرد، ارايه
مي هوازدگيها در برابر شرايطهارزيابي مقاومت سنگداننتايج اين آزمون، ابزاري براي .كندمشابه فراهم
.كاربرد دارد mm63وmm4هاي داراي اندازه ذرات بين اين استاندارد براي سنگدانه

برهاي تنش-يادآوري و نيز سرعت زدن، در ميان ساير عوامل، به درجهيخدر اثر ها سنگدانه اعمال شده ي اشباع شدن با آب
.سردكردن بستگي دارد

 مراجع الزامي2
آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي اير . ها ارجاع داده شده استان به

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

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

:جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
 هاي آزمايشگاهينمونه هاي كاهشروش–سنگدانه،13939اندارد ملي ايران شماره است2-1

2-2  EN 932-1, Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling 
2-3  EN 932-5, Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and 

calibration 
2-4  EN 933-2, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of 

particle size distribution -Test sieves, nominal size of apertures 
2-5   EN 1097-2, Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods 

for the determination of resistance to fragmentation 
 

و تعاريف3  اصطالحات
و تعاريف زير به كار مي : روددر اين استاندارد اصطالحات
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3-1

 آزمونه
يكيانمونه بهبار اندازهكه براي يك شودميبرده كار گيري -بار اندازهزماني كه يك روش آزمون به بيش از

. گيري براي تعيين يك ويژگي نياز داشته باشد

3-2

 نمونه آزمايشگاهي
يكي كاهشمونهن .براي آزمون آزمايشگاهي توده نمونهيافته از

3-3

 جرم ثابت
بهمتواليبعد از حداقل يك ساعت خشك كردن جداگانه هايتوزين نداشته اختالف1/0%كه بيش از طوري،
.باشند

مي-يادآوري يك شدهپيش تعيينازييك دورهدر كه تواند بعد از يك آزمون جزيي در بسياري از حاالت، جرم ثابت در
ميآزمايشگاه.دست آيدبه،خشك شده است) C○)5±110خانه مشخص تحت دماي گرم توانند زمان مورد نياز براي هاي آزمون

و اندازه  خانه با ظرفيت خشك كردن مشخص، خشك هاي مشخص از يك نمونه كه در يك گرمرسيدن به جرم ثابت انواع
.شوند را تعيين كنندمي

 اصول آزمون4
يكهاي آزمون سنگدانهبخش 10در معرض، با آب اشباع شده است در فشار اتمسفريكه اندازه، هاي با
ميآب-زدنيخيچرخه و سپس-C○5/17 اين چرخه شامل سردكردن تا دماي. گيرندشدن قرار در زير آب
يخبعد از كامل شدن چرخه. است C○20در يك حمام آب در دماي حدود آن كردن آب شدن،آب-زدنهاي

و در صورت نياز(تغيير ها از نظر هر نوعسنگدانه وارسي)استحكامتغييرات شامل تشكيل ترك، افت جرم
.شوندمي

و نگه در)1-8بند طبق(داري در آب براي جذب آب كامل روش آزمون شامل خيساندن در فشار اتمسفري و
.است)2-8بند طبق(ر دادن در زير آب زدن قرامعرض يخ

 وسايل5
مطابقت EN 932-5چه بيان شده است بايد با الزامات عمومي استاندارد به غير از آني وسايل،همه5-1

.داشته باشند
خانه بايد قادر به كنترل دما گرم،چرخش هواكافي مجهز به با ظرفيت دار،كن تهويهخانه خشكگرم5-2

.باشد) C○)5±110در 
.، با ظرفيت كافيg1/0±با دقت ترازو،5-3
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به. با گردش هوا) ايستاده يا صندوقي(،ي دما پايينمحفظه5-4 منظور تامين محفظه بايد به طور خودكار
در. كنترل شود1منحني دمايي نشان داده شده در شكل  وجه بيروني آن شدنآبهنگام دماي نمونه

در صورتي كه منحني. كنترل شود C○20ور سازي نمونه در حمام آب با دماي هوا يا غوطهتواند با گردش مي
به،تامين شود1داده شده در شكل سرمايش نشان در. كار برده شوديك روش كنترل دستي ممكن است

.اختالف نظر، كنترل خودكار بايد استفاده شود حالت
با ضخامتي بدون درز يا داراي اتصال، وم در برابر خوردگي ساخته شده از ورق فلزي مقا،)قوطي(ظرف5-5

و ارتفاع داخلي mm140تا mm120، قطر داخلي ml2000، ظرفيت اسميmm6/0در حدود  ،mm170 تا
mm220 مناسب است.

بهبراي سنگدانه .طور مناسب داراي وزن تعادل باشندهاي سبك، ظروف بايد
.EN 933-2طبق استاندارد هاي آزمون،الك5-6

.شدهزدايييا يون مقطر آب،5-7

 بردارينمونه6
.انجام شود EN 932-1برداري بايد طبق استاندارد نمونه

هاآزمونه7

 كليات7-1
-ي سنگدانهنمونهكاهشبا 13939ملي ها بايد طبق استاندارد آزمونه.ي منفرد بايد استفاده شودسه آزمونه

وهايي كه بخش بهي آن جدا شدهفرواندازه هاي فرااندازه .دست آينداند،

از استحكامآزمون در نظر است اگر-يادآوري يخاعمال چرخهبعد شدن انجام شود، اين آزمون بهتر است بر رويآب- زدنهاي
ب انجام گيردبندي خارج از نمونهيك دانه .ي آزمايشگاهي، طبق پيوست
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:راهنما
 حد بااليي1
 كنترل2
 پايينيحد3

Xزمان، برحسب ساعت 
Yدرجه سلسيوسدما، برحسب 

 كه در وسط محفظه قرار گرفته است) گيري مرجعي اندازهنقطه(منحني دما در مركز ظرف پر شده-1شكل

هاي آزمونهاندازه7-2
ايهباشد، اما در صورت نياز، هر يك از اندازه mm16تاmm8بايد بين آزموني ترجيحي بخشاندازه

به1فهرست شده در جدول .كار برده شودممكن است
و انحراف1مقدار هر يك از سه آزمونه منفرد در جدول .مجاز است±5%مشخص شده است

 شدنآب- زدنيخي چرخههاي آزمون مورد نياز براي آزمون جرم بخش-1جدول

ي سنگدانهترين اندازهبزرگ
mm 

جرم يا حجم سنگدانه مورد نياز
سنگدانه معمولي

g
)حجم توده(سنگدانه سبك
ml 

 500 81000تا4
 1000 162000تا8
 1500الف324000تا 16
-الف636000تا 32

شدظروف بيش-الف . تري ضروري خواهد

1

2

3
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هاسازي آزمونهآماده7-3
و ذرات چسبيده جدا شوندآزمونه ثآن. ها بايد شسته ) C○)5±110ابت در دماي ها بايد تا رسيدن به جرم

و . وزن شوندبالفاصله خشك شوند، اجازه دهيد سرد شوند تا به دماي محيط برسند
. هاي سبك، تا رسيدن به جرم ثابت خشك شوندبراي سنگدانه

:هاي زير انجام شودوزن كردن بايد با دقت
باكوچكي هاي با اندازهسنگدانه- ؛g2/0± با دقت، mm16 تر از يا مساوي
ازي بزرگهاي با اندازهسنگدانه- .g5/0±با دقت، mm16تر

 روش انجام آزمون8

نخيساند8-1
در)h)1±24بايد در فشار اتمسفري به مدت3-7هاي تهيه شده طبق بند آزمونه در ظروف مشخص شده

 mm10حداقل داري شوند، آب بايدزدايي شده نگه، در آب مقطر يا آب يون)C○)5±20در دماي5-5بند 
.بپوشاند h24 به مدتي كامل خيساندنها را براي دورهروي آزمونه

يخ8-2  زدن زير آب قرار دادندر معرض
و درپوش mm10 حداقل وارسي كنيد كه سطح آب در هر ظرف هنوز ها را روي باالي سطح آزمونه است

داخل محفظه قرار دهيد، اطمينان يابيد ها را در آزمونهمحتوي هاي پوشانده شده ظرف. ها قرار دهيدظرف
و ديوارهي بين ظرفكه فاصله كمها و ظرف mm50تر از هاي محفظه ها در تماس با هم نباشند، تا نبوده

آناين بهكه حرارت .طور يكنواخت گرفته شودها از همه طرف تا جايي كه ممكن است
بهاي كه در از دماي مركز ظرف پوشانده شده با استفاده  گيري دماي مرجع اندازهعنوان نقطهمركز سطح سرد

ي داده شده در قرار گرفته است، محفظه را طوري تنظيم كنيد كه دما از منحني سرمايش در محدوده
.تبعيت كند1شكل
يخچرخه10هاي درون محفظه را در معرض يك سري شامل نمونه شدن طبق موارد زير قرارآب-زدني
:دهيد

كاهش دهيد)60±150( minدر مدت زمان-C○1تاC○0تا رسيدن به دماي)C○)5±20را از دما8-2-1
.داريدنگه)min )90±210براي مدت-C○1تاC○0و در دماي 

كاهش)60±180( minدر مدت زمان)-C○)5/2±5/17 تا رسيدن به دماي-C○1تاC○0دما را از8-2-2
و در دماي .داريدنگه min 240 حداقلي مدتبرا)-C○)5/2±5/17 دهيد

يخ-يادآوري زدن يا هنگامي كه تحت شرايط كنترل دستي است، براي مثال تعطيالت آخر اگر وقفه در آزمون حين چرخه
.تر باشدبيش h72اي نبايد از هر گونه وقفه. داشته شوندنگه)-C○)5/2±5/17هفته، ايجاد شود، ظروف بايد در دماي 

.برود- C○22به زير دماي هوا اجازه ندهيد اي مرحلهدر هيچ8-2-3
. آب كنيد C○20وري در آب با دماي تقريبي ها را با غوطهزدن ظرفبعد از كامل شدن هر چرخه يخ8-2-4

.طور كامل انجام شودبه رسيده است)C○)3±20كردن هنگامي كه دما به بايد توجه كنيد كه آب
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آببعد از كامل شدن هر مرح8-2-5  h10مدت حداكثربه)C○)3±20 ها را در آب با دمايشدن ظرفله از
يخهر چرخه. نگه داريد .كامل شود h24شدن بايد در مدتآب- زدني
اندازه نصف آن اندازه كه هايي چشمهبا شدن دهمين چرخه، محتويات هر ظرف را به داخل الك با كامل
براي مثال، در حالتي كه اندازه(بريزيد است سازي آزمونههالك پاييني مورد استفاده در آمادهاي چشمه

ها را داخل الك آزمونه). بريزيدmm4هاي است به داخل الك با اندازه چشمه mm16تاmm8ذرات بين 
و با دست الك كنيد به)C○)5±110مانده روي الك را در دماي مواد باقي.مشخص شده بشوييد تا رسيدن

آنجرم ثابت خشك كنيد و سپس وزن كنيد، .را تا رسيدن به دماي محيط سرد

 تعيين درصد افت جرم9
بهماندهمقدار مواد عبوري را با يكي كردن باقي و بيان جرم دست آمده هاي هر سه آزمونه، وزن كردن آن

.شده محاسبه كنيدهاي يكيبرحسب درصد جرم آزمونه
يخنتيجه مع،F، شدنآب- زدني آزمون :محاسبه كنيد1ادله را طبق

)1(100
1

21 ×
−

=
M
MM

F

: كه در آن
M1ي سه آزمونه، برحسب گرم؛جرم خشك اوليهمجموع
M2ج  مانده است، برحسب گرم؛شده باقيرم خشك نهايي سه آزمونه، كه بر روي الك مشخصمجموع
Fيخونه بعد از چرخهدرصد افت جرم سه آزم .شدن استآب-زدنهاي

.يك حالت از دقت اين آزمون در پيوست الف ارايه شده است-يادآوري

 گزارش آزمون 10
:گزارش آزمون حداقل بايد داراي موارد زير باشد

 ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛1- 10
مبرداري اگر معلوم است، نشانهروش نمونه2- 10 و  هاي آزمايشگاهي؛نبع نمونهگذاري نوع
و تعداد نمونهشكل، اندازه، دانه3- 10  هاي آزمايشگاهي؛بندي
 مانده بر روي الك نهايي مشخص شده؛هاي باقيمشاهدات چشمي سنگدانه4- 10

مي-يادآوري .مانده روي الك، گزارش شودهاي باقيپاشيدگي غيرمعمول سنگدانهشود هرگونه ازهمتوصيه

يخنتيجه5- 10 ،آب-زدني آزمون  جرم؛1/0%، بيان شده با تقريبFشدن
و امضاي آزمون6- 10 و نام آزمايشگاه آزمون .گرتاريخ گزارش
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 پيوست الف
)اطالعاتي(

 دقت
همهاي دقت زير از يك داده  CEC DG XIIو آزمون گيرياندازهبرنامه انجام شده تحت زمان آزمون عملي

) No MAT 1 - CT 93 - 0400 Project No 134هاي سازه سنگدانه-اي صنعتيهآزمون فراورده(به آدرس
از12بين به8آزمايشگاه .دست آمده استكشور اروپايي شركت كننده در اين برنامه

و تجديدپذيري،r1تكرارپذيري، ،R2ي يكنواخت با اندازه ذرات بين، براي يك مادهmm8تاmm16 مطابق
:زير است
XR 62.007.01 +=Xr 36.004.01 +=XWC 39.003.0 +=

.اندتفسير شده]ISO 5725 ]1نتايج طبق استاندارد
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 پيوستب
)اطالعاتي(

يختعيين افت استحكام بعد از چرخه  شدنبآ-زدنهاي

يخد از چرخاگر در نظر است كه بع بربآ-زدنهاي شدن، آزمون استحكام انجام شود، اين آزمون بهتر است
انجام EN 1097-2ي آزمايشگاهي طبق استاندارد بندي نمونهبندي خارج از دانههايي با دانهروي سنگدانه

. شود

يكهب)1ولجد(ي آزمايشگاهي بهتر است از دوبرابر جرم مورد نياز براي آزمون استحكام يك نمونه عالوه
ميسپس اين نمونه. مقدار مجاز براي هدر رفت برداشته شود شود به دو قسمت تقريباي آزمايشگاهي توصيه

يخهاول بدون در معرض چرختقسم. برابر تقسيم شود ازو قسمت دوم شدن قرار گرفتنآب- زدنهاي بعد
يخ قرارگرفتن و چگالي استفاده شودآزمونتواند برايميشدنآب-زدندر معرض آزمون .هاي شكست

لسآزمون-يادآوري ميهاي شكست شامل سايش و ضريب ضربه .باشدآنجلس

و بدون چرخهبخش استحكامآزمون اختالف بين نتايج يخهاي آزمون، با شدن طبق روشآب-زدنهاي
.را برحسب درصد محاسبه كنيد EN 1097-2مشخص شده در استاندارد 

ا .محاسبه كنيد1/0%و با دقت2بيا معادله1بستحكام را طبق معادله درصد افت

100)1ب(
0

01 ×
−

=∆
LA

LALA
LA S

SS
S

: كه در آن

LAS∆مقدار افت استحكام، برحسب درصد؛ 

0LASيخبدون چرخه،آنجلس بخش آزمونضريب لس ؛شدنآب-زدنهاي

1LASيخآنجلس بخش آزمون، بعد از چرخهضريب لس .شدن استآب-زدنهاي

100)2ب(
0

01 ×
−

=∆
SZ

SZSZ
SZ S

SS
S

: كه در آن

SZS∆مقدار افت استحكام، برحسب درصد؛ 

0SZSيخمقدار ضربه بخش آزمون، بدون چرخه  شدن؛آب-زدنهاي

1SZSيخمقدار ضربه بخش آزمون، بعد از چرخه .شدن استآب- زدنهاي
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 پيوستپ
)اطالعاتي(

 نامهكتاب
[1] ISO 5725:1986, Precision of test methods — Determination of repeatability and 

reproducibility for a stand and test method by inter-laboratory tests 
 


