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ب

 خدا به نام
 سازمان ملي استاندارد ايرانبا آشنايي

و اسـتانداردهمؤسسـ مقـرراتو قـوانين اصـالح قـانون3همـاد يـك بندبموجبه 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 تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد نام بـه29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخوو پنجاهموسسه استاندارد

و طي نامه شماره  .جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،كارشناساناز مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين ات مؤسسـو 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، صصي،تخو 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 اندارداست 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 استاندارد 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)د اسـتاندار المللـي بـين سـازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد
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 خرينآاز، كشور

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

و صـادراتي هـاي كاال اسـتاندارد اجـراي، كشـور محصوالت براي المللي بين بازارهاي 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، يكاهايالملل 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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و

 گفتارپيش
و هاي آزمون-دانهسنگ«د استاندار ناشـي از خشـك شـدگي جمعتعيين:4قسمت–هوازدگيخواص حرارتي
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
مي ايران ملي استاندارد عنوان .شودمنتشر
خـدمات،و علـوم صنايع،هزميندر جهانيو ملي هاي يشرفتپو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

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

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرينازههموار بايد

و ماخذي كه براي تدوين اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است : منبع
EN 1367-4: 2008, Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 4: 
Determination of drying shrinkage 
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 قدمهم
و هاي آزموناستانداردهايهاين استاندارد يكي از مجموع .استها سنگدانه هوازدگيخواص حرارتي



1

و هاي آزمون-سنگدانه ناشي شدگي جمعتعيين:4قسمت-هوازدگيخواص حرارتي
 روش آزمون-از خشك شدن

و دامنه كاربرد1  هدف

و در صورت اختالف، هدف از تدوين اين استاندارد تعيين يك روش مرجع مور د استفاده براي آزمون نوع
به. شدگي ناشي از خشك شدن بتن استها بر جمعبراي تعيين اثر سنگدانه طور ويژه براي اهداف ديگر،
دارند ممكن با روش مرجع اي محرز شدهكاري مناسب رابطهكهيديگريهااي، روشكنترل توليد كارخانه

.كار برده شوداست به
 mm20 هاي با حداكثر اندازهو سنگدانههاي اختالط ثابت هايي با نسبتتاندارد برمبناي آزمون بتناين اس
.است

مو-1يادآوري دهاي بزرگرد اندازهراهنمايي در و تغييربراي دقت داده.ر پيوست الف داده شده استتر در اندازه سنگدانه
. در دسترس نيست،مقدار آب بتن آزمون

نياز است،) ماسه(شدگي فقط يك منبع از سنگدانه درشت يا فقط يك منبع از سنگدانه ريزهايي كه جمعدر حالت-2يادآوري
. استفاده شودكميشدگي شناخته شدهجمعمقدار، با يك سنگدانه درشت يا ريز با بهتر است تركيب ديگري، به ترتيب

وسنگدانه-3يادآوري م/هاي با جذب آب ب ثابت به كارايي ناكافي در مخلوطآبا مقدار هايمكن است در بتنيا تخلخل زياد
كه. ها منجر شوندبراي تراكم كامل آزمونه تر از بيشمخلوط هاي داراي مقدار جذب آب سنگدانه تركيببا اين محتمل است

كمشده در گرماي خشكيا چگالي دانه%5/3 بدون(ردي يك انحراف در روش در چنين موا. ظاهر شودMg/m345/2تر از خانه
:با يكي از تغييرات زير در مخلوط بتن ممكن است انجام شود) هاي دقتداده

 ها در شرايط اشباع با سطح خشك؛نهاستفاده از سنگدا-
.بآاستفاده از افزودني كاهنده-

.ن آورده شوددر گزارش آزمو،شود يك يادآوري در مورد جزييات هر گونه اصالح در طرح اختالطتوصيه مي

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

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

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

:استجع الزامي زير براي اين استاندارد الزاميااستفاده از مر
 هاي سيمان پرتلندويژگي، 389استاندارد ملي ايران شماره2-1
 هاي آزمايشگاهيهاي كاهش نمونهروش-، سنگدانه13939استاندارد ملي ايران شماره2-2
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2-2  EN 932-1, Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling 
2-4  EN 932-5, Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and 

calibration 
2-5   EN 933-2, Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of 

particle size distribution -Test sieves, nominal size of apertures 

و تعار3 يفاصطالحات
و تعاريف زير به ميدر اين استاندارد اصطالحات : رودكار

3-1

 نمونه آزمايشگاهي
 آزمايشگاهي انتخاب شده براي آزمون نمونه

از مرحله طور كليبهنمونه آزمايشگاهي-يادآوري .برداري استنمونه آخرين مرحله در يك برنامهقبل

3-2

)Subsample( زيرنمونه
بهنمونه بههاي نمونهشآمده از افزايدستي ايتوده از يك نمونه نمونهمقدار كاهش وسيلهبرداري يا

3-3

)Test Portion( بخش آزمون
. شودمياستفاده در يك آزمون منفردآن همهكهيانمونه

 اصول آزمون4
و سنگدانه د مشخص ريختهو به داخل منشورهايي با ابعاشده مخلوط،بآهاي مورد آزمون با سيمان
و سپسم. شودمي مي)C○)5±110 در دماي شدنخشكنشورها در معرض ترشدگي و تغيير قرار گيرند

ميحالت طول ناشي از تغيير  شدن ناشي از خشكبيش از حد شدگي جمع. شودتر به حالت خشك تعيين
و بتن به سنگدانه نسبت داده مي برحسب درصد طول خشك ميانگين تغيير طول منشورهاصورتبهشود

ميها نهايي آن .شودبيان

 بردارينمونه5
.برداشته شود EN 932-1آزمايشگاهي مورد استفاده براي آزمون بايد طبق استاندارد نمونه

 وسايل6
آنمطابق EN 932-5بايد با الزامات عمومي استانداردي وسايل،همه كه طور ديگريت داشته باشند، مگر

.شدبيان شده با
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به،دانه ترين اندازهبزرگبراي مناسب با اندازه نمونه،مقسم6-1 و يك گزين، يك طور جاييا بيلچه صاف
و تميز .براي مثال يك سيني فلزي مورد استفاده براي چهارقسمتي كردن،سطح افقي سخت

.هاي مورد آزمونانههاي سنگد، متناسب با اندازه EN 933-2مطابق با استاندارد هاي آزمون،الك6-2
.1/0%و حداقل دقتkg5با حداقل ظرفيت ترازو،6-3
بهم،چندتاييهاي تكي يا قالب6-4 ابعاد ناسب براي ريختن سه منشور بتني

mm)2±200 (×mm)2±50(×mm)2±50(گلپينداراي هاي فوالدي اي يا تورفتگيكرههاي نيمميخها يا
قالب ثابت شده mm50×mm50به طور ايمن به مركز وجوه داخلي دو انتهايكهmm8به قطر نزن زنگ
.است

.هاقادر به متراكم كردن كامل بتن در قالب ميز لرزاننده،6-5
و داراي حداكثر خطايmm002/0تقسيماتباايگير عقربهشامل يك اندازه گيري،ابزار اندازه6-6

mm002/0±هر بهگير اين اندازه. گردشدورنيمدر و بايد سوار گيري در يك قاب اندازهدقيق طور بايد شود
گلپيناي باشد كه بتواند روي داراي يك انتهاي تورفته هاي فوالدي اي يا تورفتگيكرههاي نيمميخها يا

گاه با بايد يك نشيمنانتهاي ديگر قاب. قرار گيرد)3-9بند(چسبيده به منشورهاmm8با قطر نزن زنگ
.ها در انتهاي مقابل منشورها قرار داده شودپينكه بتواند روي داشته باشد تورفتگي مشابه 

كممرجع از جنسي يك ميله -ي نيمدو انتها داراي،)mm)1±205به طول،آلياژ فوالدي با انبساط حرارتي
بهكهmm6اي كره براساس آن سپس.استفاده شودگيري اندازههاخوانشبراي، عنوان طول استانداردبايد

گذاري شود نشانطوري مرجع بايد ميله. شود اصالح منشورهاابعادي هايگيرياندازه بين هرگونه تغييرات
.داشته شودنگهاز باال ها گيريبتواند حين اندازهآن كه انتهاي 

بهميلي تغيير طول، هاي تفاضمثل مبدلگزين گيري جايابزارهاي اندازه-يادآوري بهگير عقربهجاي اندازهتواند كار برده اي
گلپينكه تا حد ممكن عملكردي حداقل برابر با در صورتي،شود  نزنهاي فوالدي زنگاي يا تورفتگيكرههاي نيمميخها يا
.باشند داشته

ب1طور دماپايكه بهدار،ي تهويهخانهگرم6-7 و قادر و)C○)2±50 داري دماهايه نگهقابل كنترل بوده
C○)5±110(باشد.

مي هاي جداگانه براي هر گسترهخانهگرم-يادآوري بهدمايي .كاربرده شودتواند

.C○5/0با دقت C○110و C○50خانه در گيري دماي گرمقادر به اندازه دماسنج،6-8
سكافي بزر به اندازه ها،خشكانه6-9 ×mm200×mm50ه منشور بتني به ابعادگ به منظور قرار دادن

mm50 داراي ژل سيليس بدون آب به عنوان خشكاننده .
.دار بدون آسيب يا تغيير جرم باشدخانه تهويهكه قادر به گرم شدن در گرمسيني،6-10
.ي كندگيراندازهmin1±هاي زماني را با دقت كاملي از دوره كه گسترهايگونهبه سنج،ابزار زمان6-11
.باشد زماني مشخص شده در محدوده اجزاي بتنقادر به اختالط تماميكه كن مكانيكي،مخلوط6-12

ميطور جايبه-يادآوري بهگزين اختالط دستي .كار برده شودتواند

1 - Thermostatically 
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.اتيلن يا فوالدمناسب، از جنس الستيك، پلي با اندازه يك ورق پوششي نفوذناپذير صاف،6-13

 مواد7
. 389استاندارد ملي طبق1- 425سيمان نوع7-1
.زدايي شدهآب، مقطر يا يون7-2
).را ببينيد4-6بند(mm8نزن با قطر زنگيفوالدهاي يا تورفتگياي كرههاي نيمميخگلها يا پين7-3

 هاي آزموننمونهزيرسازي آماده8
و سنگدانه ريز نمونه8-1  را با روش مشخص شده در استاندارد) ماسه(هاي آزمايشگاهي سنگدانه درشت
طوربهو الك كردن خانه شدن در گرمبعد از خشككه طوري،برداريدهانمونهزيربه منظور ايجاد 13939ملي

و mm10تاmm4بين از ذرات با اندازه mm20 ،g800تا mm10بين از ذرات با اندازه g1600تقريبي 
g1300 ينب از ذرات با اندازهmm0تاmm4)بدهد) ماسه.
كمرا روي سينيهانمونهيرز8-2 و براي مدت حداقل هاي كه)7-6بند(خانه در گرم h16عمق پخش كنيد

. تنظيم شده است، خشك كنيد)C○)2±50در دماي
ه) ماسه(تمامي مواد فرااندازه را از سنگدانه ريز8-3 و فرواندازه را از دوو تمامي مواد فرااندازه ر كدام از
.از نمونه خارج كنيدنمونه سنگدانه درشت زير

 سازي منشورهاي آزمونآماده9

 بندينسبت9-1
و سه منشور آزمون را با استفاده از مقادير سيمان، سنگدانه طورب مورد نياز براي ساخت سه منشور همانآها

.مشخص شده است بريزيد1كه در جدول 

ي منشورهاي آزموندهندهلمواد تشكي جرم-1جدول

جرم دهندهمواد تشكيل
g

550±5 سيمان
3300±5)ماسه(و سنگدانه ريز)mm4تاmm20(سنگدانه درشت

300±5 آب

و سنگدانه ريز سنگدانه داده بندي نشانو منحني دانه2بايد با حدود مشخص شده در جدول) ماسه(درشت
.مطابقت داشته باشند1شده در شكل 
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 بندي سنگدانه در منشورهاي بتنيحدود دانه-2جدول

 اندازه الك
mm 

بندي كليحدود دانه
حد پايين مقدار عبوري

%
مقدار عبوري ترجيحي

%
حدباالي مقدار عبوري

%
20 100 100 100 
16 768292
14 656983

5/12 606478
2/11 566076

10 505570
8414661
6/5323852

4263043
2202233
1141725
5/0101218
25/05812
125/0026

:راهنما
Xمتراندازه الك، ميلي Aحد پاييني 
Yدرصد تجمعي عبوري Bترجيحي 

Cحد بااليي 

 بندي براي سنگدانه در منشورهاي بتنيحدود دانه-1شكل
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و9-2  ريختناختالط
مب9-2-1 كن مكانيكي آزمايشگاهي كوچك با مخلوط نشور را با استفاده از يك نمونهتن مورد نياز براي سه

و سنگدانه ريز. مخلوط كنيد به) ماسه(در ابتدا سيمان سنگدانه. صورت خشك مخلوط كنيدبهmin2مدت را
و تا مادامي بهدرشت را اضافه كنيد ككه مخلوط يكنواخت شود ب را اضافه كنيدآ. نيدصورت خشك مخلوط

.مخلوط كنيدmin3تاmin2و به مدت
در چندتايييا تكيهاي مخلوط را به قالب9-2-2 و ميز لرزاننده را براي متراكم كردن بتن منتقل كنيد

بهبه مدت كافي تا اين،ي تقريبا برابرها در دو اليهقالب بهكه تراكم كامل ل اگر تراكم كام. كار بريددست آيد
.دست آيد آزمون بايد رها شودنتواند به

.با كامل شدن تراكم بتن، سطوح منشور را با يك ماله صاف كنيد9-2-3

 داري منشورهانگه9-3
،يالستيكورق براي مثال(بالفاصله بعد از كامل شدن تراكم، منشورها را با يك ورق نفوذناپذير صاف9-3-1
در) نازكييا فوالدياتيلنپلي ميهاي بااليي قالبتماس با لبهكه منشورها را در اين.بپوشانيدگيرد ها قرار

. رها كنيد)2±20(○Cدر دماي محيطي)h)2±24شرايط به مدت 
بهمنشورها را براي شناسايي شماره)h)2±24بعد از9-3-2 و يك انتهاي هر منشور را عنوان گذاري كنيد

هاي بعدي در سمت گيريان يابيد كه اين انتها اغلب در حين اندازهقسمت باالي منشور معرفي كنيد، اطمين
.باال قرار داشته باشد

هاي فوالدي پينگيرند، ها مورد استفاده قرار نميكه تورفتگيجايي. منشورها را از قالب درآوريد9-3-3
. بچسبانيد هر منشوري دو انتهاها در را داخل دندانهmm8نزن با قطر زنگ

هر. بخش استها در محل، رضايتپينب براي چسباندنآ/يك دوغاب سيمان-رييادآو به منظور كمك پينبيش از نيمي از
.داري، بهتر است در دوغاب خوابانده شودبه نگه

گلكه سطح پينبعد از آن9-3-4 منشورها را در يك اتاق ها تميز شد، كروي يا تورفتگيهاي نيمهميخها يا
ر)ودآلمه(مرطوب  ازوطبا پوشش روي منشورها كه اينيا قرار دهيد)C○)2±20و دماي95%بت نسبي بيش

.داريدنگه)2±20(○Cتر در محيط با دماي بيش)h)2±24به مدتو قرار دادهاتيلنيو يك ورق پليدار نم

 روش انجام آزمون 10
2-10هاي زماني مشخص شده در بند دورهرد. انجام دهيد)C○)2±20ها را در دماي گيرياندازه همه1- 10
دار قسمت نشان(با قرار دادن منشور6-6، هر منشور را با استفاده از ابزارهاي مشخص شده در بند3-10و

به) شده در باال قرار گيرد و با چرخش بندي ترين تقسيمدست آوردن يك حداقل خوانش با نزديكدر قاب
و بعد از هر بار اندازه.ي منشور اندازه بگيريدآهسته طوگيرقبل مرجع وارسي گيري را با ميلهل ابزار اندازهي،

و اگر تفاوت در اين خوانش -تفاوت اندازه. بود، منشورها را دوباره اندازه بگيريدmm002/0تر از ها بزرگكنيد
و ميله .ثبت كنيدmm002/0ي مرجع را با تقريب گيري طول بين منشور
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به)2±20(○Cكامل شدن تراكم منشورها، منشورها را در آب با دماي زماناز)h)2±48د در حدو2- 10
گلپينسپس منشورها را از آب بيرون بياوريد،. ور كنيدغوطه) h)2±120مدت كروي يا هاي نيمهميخها يا

و هر منشور را طبق بند تورفتگي  يد، تفاوت در طولاندازه بگير1-10ها را با پارچه خشك تميز، پاك كنيد
و قرار)5±110(○Cدر دماي)7-6بند(خانه منشورها را در گرم. را ثبت كنيد،w،ي مرجع ميلههر منشور

.دهيد، اطمينان يابيد كه دسترسي آزاد به هوا براي تمامي وجوه منشورها وجود داشته باشد
ا، منشورها را از گرم)h)2±72بعد از3- 10 و )h)2±24جازه دهيد تا در خشكانه به مدت خانه بيرون آوريد

و ميله1-10هر منشور را طبق بند. سرد شود را ثبت،d،ي مرجعاندازه بگيريد، تفاوت در طول هر منشور
.كنيد

درگيري كه اندازهبعد از اين4- 10 گلپينتمجاور خشك انجام شد، طول واقعي منشورها هاي ميخها يا
و به عنوان طول خشك ثبت كنيد،l، مترترين ميليا را تا نزديكهكروي يا تورفتگينيمه .اندازه بگيريد

و بيان نتايج 11  محاسبات
،جمع11-1 :محاسبه كنيد1، را برحسب درصد طبق رابطهSشدگي ناشي از خشك شدن هر منشور

)1(100)( ×−=
l
dwS

:كه در آن
wم)تر(گيري اوليه اندازه  متر؛يلي، برحسب
dمتر؛برحسب ميلي،گيري خشكاندازه 
lمتر استطول خشك، برحسب ميلي.

بهجمع11-2 سه صورتشدگي ناشي از خشك شدن را .بيان كنيد001/0%ترين تعيين تا نزديك ميانگين
شدگي ميانگين جمع12%وmm006/0شدگي منشورهاي منفرد بيش از اگر گستره بين مقادير جمع11-3

و يك آزمون بيشباشد، آزمون بايد غيررضايتسه منشور  تر بايد با استفاده از بخش درنظر گرفته شده
.منشورهاي تازه انجام شود

 گزارش آزمون 12
:گزارش آزمون حداقل بايد داراي موارد زير باشد

 اين استاندارد ملي ايران؛ ارجاع به1- 12
و اندازه2- 12  آزمون؛ رايه شده برايايي سنگدانههامنبع، نوع
و اندازه3- 12 بههاي سنگدانهدر صورت وجود، منبع، نوع  دهنده؛ عنوان ساير اجزاي تشكيلهاي مورد مصرف
و امضاي آزمون4- 12 و نام آزمايشگاه آزمون .گرتاريخ گزارش
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 پيوست الف

)اطالعاتي(

تري بزرگي با اندازهشرايط سنگدانه

كهمي mm20تر از اي بزرگهسنگدانهدر صورتي اگر ابعاد خطي منشورهاي تواند مورد استفاده قرار گيرد
و نسبتو اندازهي مورد مصرف افزايش يافتهي سنگدانهترين اندازهآزمون به نسبت بزرگ هايي نمونه

ز قابل مالحظههاي براي افزايش. طور هماهنگ افزايش پيدا كندبهنيز مخلوط بتن  هاي تر ماندر اندازه،
و خشك ممكردن طوالنيكردن ب مندرجي دقت داده.ن است ضروري شودكتري به اين تغيير در پيوست
. شوداعمال نمي
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بپيوست

)اطالعاتي(

 دقت

دريك آزمايشگاه بر روي10يك تجربه با همكاري1-ب يك. انجام شده است 1985لسا تركيب سنگدانه
شدهر كدام از سه بخش اندازهبراي از يك انباشته) يشگاهيي آزمانهنمو(شاهد نمونه .ي مورد نياز برداشته
ي آزمايشگاهي براي هر بخش اندازه توليد نمونه20مرتبه تكرار شد تا يك مجموعه شامل19ي يكسان رويه
فآزمايشگاهي كه به هر آزمايشگاه مشاركت طور تصادفي از هر بخش دو نمونهبه. شود رستاده شده بود كننده

شداز. انتخاب شد  برداري شاهد، دو بخش آزمون از هر نمونهنمونه با استفاده از رويهتا هركدام درخواست
هر هايو سپس پيمانهآزمايشگاهي را تهيه منشورها را با استفاده از يك بخش آزمون از بخش اندازه در

شد]ISO 5725:1986 ]2ج در استاندارد هاي اين تجربه طبق اصول مندرداده. پيمانه بسازند و نتايج تحليل
، رد منشور بود ميانيگستره كه نتيجه خارج از علت اينبهز يك پيمانه از منشورها از يك آزمايشگاهاحاصل
.شد
شدگي خشك سه منشور از يك شامل ميانگين جمع»ي آزموننتيجه«كه هاي دقت درحالتيداده2-ب

بپيمانه است، در جدو داده شده]EN 932-6 ]1در استانداردR2وr1،R1تعاريف. آورده شده است1ل
.است

ب  هاي دقتتخمين-1جدول
)S(شدگيميانگين جمع
%

r1

%
R1

%
R2

%
1150/00107/00251/00252/0

طوالني مدت كن از يك اجرا به بعد، يا هر انحرافي خشكخانهها در عملكرد گرمهر انحراف ناشي از تفاوت
و آزمون ديگر ايجاد شود، در  بR2وR1ديگر كه ممكن است بين يك آزمون و نقش خواهد داشت1جدول

.نقش نخواهد داشتr1در
بداده3-ب ب1هاي دقت جدول هاي دقت دادهساير. وابسته است115/0% شدگيجمع يك سطحهفقط

پشتيباني سطح نتايج به نسبت،ضرايب دقتت بودن متفاوفرض از مرتبط نزديك به آزمون براي يك روش 
بهمي بهمي95%اطمينان سطحكه طوريكند، بهتواند ي عالوه يا منهاي درصدي از نتيجهعنوان نتيجه آزمون

.محاسبه شود آزمون
بR2/√2برمبناي4-ب از1از جدول مقدار 5/15(% بيان شده،115/0 مقدار ميانگين، برحسب درصدي
محاسبه از نتيجه آزمون 5/15%عالوه يا منهايبه95%اطمينان بهتر است نتيجه آزمون در سطح،)ينميانگ
.شود
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 پيوستپ

)اطالعاتي(

 نامهكتاب

[1] EN 932-6, Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability 
and reproducibility  

[2] ISO 5725:1986 (all parts), Precision of testing methods - Determination of repeatability 
and reproducibility by inter-laboratory tests 

 


