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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  ؤسسـة م مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشوررسمي 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 استاندارد تدوين
توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شودمي انجام بطمرت 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   پـيش   .شودمي صلحا دولتي غير و دولتي هايسازمĤن نهادها، تخصصي، وعلمي 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
  .شودمي منتشر و چاپ
كننـد  مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز صالحذي و مندعالقه هايسازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،     .شـود مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  استاندارد عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته ادمف اساس بر كه شوندمي 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  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

   .شودمي گيريبهره المللي بين تانداردهاياس و جهان صنعتي و فني ،علمي پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون ، براي حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سازمان ملي استاندارد ايران مي
، حصول اطمينان از كيفيت فرآوردهات و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي سالمت و ايمني فردي و عمومي

يا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي عالي استاندارد،  /ز استانداردهاي ملي ايران را براي فرآوردهات توليدي داخل كشور وا
تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي فرآوردهات كشور ، اجراي استاندارد كاالهاي سازمان مي . اجباري نمايد

ها و همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمĤن. مايد بندي آن را اجباري نصادراتي و درجه
- مؤسسات فعال در زمينة مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و صدور گواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست

ها و اندارد ايران اين گونه سازمĤنوسايل سنجش ، سازمان ملي است) واسنجي ( محيطي ، آزمايشگاه ها و مراكز كاليبراسيون 
كند و در صورت احراز شرايط الزم ، گواهينامة تأييد مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي

 وسايل) واسنجي ( ترويج دستگاه بين المللي يكاها ، كاليبراسيون  .كند ها نظارت ميها اعطا و بر عملكرد آنصالحيت به آن
سنجش ، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين 

  .سازمان است

                                                 
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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  »نروش آزمو - خمشي تحت گشتاور ثابتتعيين مقاومت  - ي طبيع نگس«
 يا نمايندگي/ سمت و : رييس

  شرقي، عبدالعلي
  )دكتراي مهندسي عمران(
 

 دانشگاه شهيد بهشتي

  :دبير

  كوليوند، فرشاد
  )دانشجوي دكتري مهندسي مكانيك سنگ(
 

 دانشگاه لرستان

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا

  احمدي نيا، رضا
  )كارشناسي مهندسي شيمي(
  

  اعظمي، محمدعلي
  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ(
  

  جيداميري دهنو، م
  )كارشناسي شيمي محض(
  

  جوادي، حامد
  )كارشناسي مهندسي نفت(
  

  حيدري، شهريار
  )كارشناسي مهندسي نفت(
  

  دولتشاهي، رضا
  )كارشناسي ارشد شيمي(
  

  رحماني، علي
  )كارشناسي ارشد مهندسي مواد(
  

  رضايي، محمد
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  سپهوند، عزيزاله
  )كارشناسي ارشد مهندسي صنايع(

  شركت پتروسرويس
  
  

  معدن مس سونگون اهر
  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  شركت پتروسرويس
  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
  
  

  ان كاسيتحفارشركت زمين
  
  

  شركت سايپا
  
  

  شركت سنگ آذرين پارس
  



 د 

  

  
  شرفي، عنايت اله

  )كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك(
  

  عزيزي، حميد
  )صنايع گاز -كارشناسي ارشد مهندسي شيمي(
  

  كوليوند، محمود
  )كارشناسي مهندسي كامپيوتر(
  

  كياني، علي
  )كارشناسي مهندسي مكانيك(
  

  منوچهريان، سيد محمد امين
  )دانشجوي دكتري مهندسي معدن(
  

  ندري، كيانوش
  )ي مهندسي عمرانكارشناس(
  

  پور، رسولنقي
  )كارشناسي ارشد مكانيك سنگ(
  

  پور، محمد رضاواعظي
 )كارشناسي مهندسي مكانيك(

  
  سازمان ملي استاندارد ايران

  
  

  شركت پتروسرويس
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  حفاران كاسيتشركت زمين
  
  

  شركت ارجان پي
  
  

  شركت زمين حفاران كاسيت
  
  

  شركت سنگسراي آذربايجان
  
  

 سازمان ملي استاندارد ايران
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  رجاتفهرست مند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صفحه عنوان

 ب ايران استانداردملي  سازمان با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  د  گفتارپيش

  و  مقدمه
  هدف و دامنه كاربرد      1
  مراجع الزامي     2
  و نمادها ، تعاريفاصطالحات     3
  اصول آزمون     4
  وسايل     5
  هاسازي آزمونهآماده     6
  جام آزمونروش ان     7
  بيان نتايج     8
  گزارش آزمون    9

  ي آماري نتايجارزياب )الزامي(پيوست الف     10
  نامهكتاب) اطالعاتي(پيوست ب     11
  

1  
1  
1  
1  
2  
3  
6  
7  
7  
9  
12  
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  گفتارپيش
 در نآ نـويس پيش كه» روش آزمون -خمشي تحت گشتاور ثابتتعيين مقاومت  -ي طبيع سنگ«  استاندارد
 چهرصد و پنجاه و سومين در و شده تدوين و تهيه ملي استاندارد ايران سازمانتوسط  مربوط هايكميسيون

 9/10/1392 مـورخ  هـاي سـاختماني  استاندارد مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده ملي يهكميت اجالس

 سـازمان مقـررات   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار 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 تفادهاس مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

BS EN 13161: 2008, Natural stone test methods - Determination of flexural strength under 
constant moment  
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  روش آزمون - خمشي تحت گشتاور ثابتتعيين مقاومت  -ي طبيع سنگ

  و دامنه كاربرد هدف   1
همچنين  .است تحت گشتاور ثابت يطبيعهاي نگـس اومت خمشيـمقتعيين  تانداردـاسهدف از تدوين اين 

  .شودنيز شامل ميرا فني آزمون ناسايي و ـشهاي مربوط به هر دو آزمون توالعملـاندارد دسـاين است
  .هاي طبيعي تحت گشتاور ثابت كاربرد دارداين استاندارد براي تعيين مقاومت خمشي سـنگ

  
  مراجع الزامي       2

. ها ارجاع داده شده است لزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك ا
  . ي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شوديبدين ترتيب آن مقررات جز

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. د نظر اين استاندارد ملي ايران نيستمور

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

2-1  EN 12390-4 : Testing  hardened  concrete - Part 4: Compressive  strength - Specification  

for testing machines 

2-2 EN 12390-5 : Testing hardened concrete-  Part 5: Flexural strength of test specimens 

  
  نمادها و ، تعاريفاصطالحات       3
  تعاريف و اصطالحات    3-1

  .رودبه كار مي 1-2حات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند در اين استاندارد اصطال
  
  نمادها    3-2

  .اندشده ارايه 1نمادهاي به كار رفته در اين استاندارد در جدول 
  
  اصول آزمون     4

. شودگاه قرار داده ميسازي مناسب يك آزمونه از سنگ، آن را در قسمت وسط روي دو تكيهپس از آماده
اين . گيرده با استفاده از دو غلطك موازي اعمال بار بر روي سطح آزمونه، تحت بارگذاري قرار ميسپس آزمون

ها، و به فاصله يك سوم طول مسـافت بين گاههاي بارگذاري در قسـمت وسط مسافت بين تكيهغلطتك



2 

  

ه طور پيوسته تا لحظه بارهاي اعمالي ب. گيرندگاهي قرار ميهاي تكيهاز يكديگر و از غلطك ها،گاهتكيه
  .شوندشكست افزايش داده مي

  
  نمادهاي استفاده شده در اين استاندارد -1جدول 

  واحد تعريف  نماد
Rtc  مگاپاسكال مقاومت خمشي در گشتاور ثابت  
F  نيوتن بار در لحظه شكست  
b مترميلي  آزمونه  عرض 

h مترميلي  ضخامت آزمونه  
L مترميلي  طول آزمونه 

l مترميلي  گاهيهاي تكيهه بين غلطكفاصل 

  
  وسايل     5
    ترازو   1- 5

  .جرم آزمونه، توزين كند 01/0%ترازويي كه قادر باشد آزمونه را با دقت 
  
   دارخانه تهويهگرم   2- 5

  .را داشته باشد) ºC)5 ± 70دمايي معادل  ري آزمونه دردادار كه توانايي نگهخانه تهويهگرم
  
   گيري خطياندازهابزار    3- 5

  .باشد، ميmm05/0كش با دقت خط
  
   دستگاه آزمون با نيروي مناسب   4- 5

  .واسنجي شود اين استانداردتوجه به و با  اشدب 1-2اين دستگاه مطابق با استاندارد بند 
  
   ابزار اعمال بار   5- 5

بارگذاري  2-2وست الف استاندارد بند اي طبق پيبه صورت بار دو نقطه، بايد هابراي اعمال بار بر روي آزمونه
هاي اعمال غلطك(و دو غلطك در باال ) گاهيهاي تكيهغلطك(ين ياين دستگاه شامل دو غلطك در پا. شود
فاصله بين دو ). را ببينيد 1شكل (گاهي قرار گيرند هاي تكيهباشد كه بايد دقيقاً در وسط غلطكمي) بار

  .باشد 2- 2- 6بند  طبقگاهي بايد غلطك تكيه
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   اتاق  6- 5
  .دارد نگه) ºC)10 ± 20كه بتواند دما را در دماي  ياتاق
  

  
  :راهنما

  غلطك بارگذاري     1
  گاهيغلطك تكيه     3و 2

  )ايبارگذاري دو نقطه(چيدمان بارگذاري بر روي آزمونه  -1شكل 
  
  هاسازي آزمونهآماده     6
  بردارينمونه  6-1

، مگر در مواردي كه به طور ويژه درخواست شده يستگيري بر عهده آزمايشگاه انجام دهنده آزمون ننمونه
را مشاهده  4-2-6بند ( دوتوده سنگي مورد آزمون انتخاب ش از قسمت همگن آزمونه 10بايد حداقل . باشد
  .)يدينما
  
  هاي آزمونآزمونه  6-2
  پرداخت سطح آزمونه  6-2-1

براي . )براي آزمون شناسايي(يده، مات شده يا صيقلي باشد يها بايد داراي پرداخت سطحي ساوجوه آزمونـه
در مواردي كه بسته به كاربرد نهايي سنگ طبيعي، انجام آزمون بر روي فرآورده نهايي نياز باشد، آزمون فني، 
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براي آزمون فني، . دباش يا غيره 2پاشي، ماسه1ها ممكن است پرداخت سطح حرارتيپرداخت سطح آزمونه
. هاي بريده شده از محصول نهايي باشندهاي نهايي بوده و يا از فرآوردههاي آزمون ممكن است فرآوردهآزمونه

قرار ) ين باشدييعني نماي آن رو به پا(گاهي سطح مورد نظر براي استفاده، بايد در تماس با دو غلطك تكيه
  .شود آزمون يادداشتد در گزارش به هر حال نوع پرداخت سطح باي. داده شود

  
  هاابعاد آزمونه  6-2-2

  :شودها تعيين ميآن (h)ها بر اساس ضخامت ابعاد آزمونه
هاي سنگ، ترين بلوربوده، و از دو برابر اندازه بزرگ mm100و  mm25ضخامت آزمونه بايد بين  -

 .تر باشدبزرگ

 .بايد شش برابر ضخامت آزمونه باشد (L)طول كل  -

 .بايد پنج برابر ضخامت آزمونه باشد (l)گاهي هاي تكيهه بين غلطكفاصل -

، و در هيچ موردي نبايد )h3 ≤ b ≤ mm50( بوده آزمونه و سه برابر ضخامت mm50عرض بايد بين  -
  .كمتر از ضخامت باشد

  
  )رواداري(انحراف حد    6-2-3

   .باشدسمي ميابعاد ا mm1±آزمونه بايد  (l)، و (L)، (b)، (h)ابعاد رواداري 
تر از دو درصد با حداكثر گيري در هر راستايي، وجوه آزمونه نبايد بيش، هنگام اندازهآزمون شناسايي در

  .منحرف شوند ، از حالت عمود بر محور آزمونهmm2اختالف 
  
  گرديناهمسانصفحات    6-2-4
  آزمون شناسايي   6-2-4-1

 گرديناهمسان، راستاي صفحات )بندي يا تورقمانند اليه(در سنگ مشاهده شود  گرديناهمساناگر صفحات 
  .به وسيله حداقل دو خط موازي بر روي هر آزمونه مشخص شود
گردي معلوم باشد، آزمون بايد با اعمال نيرو بر اگر وضعيت كاربرد سنگ نسبت به موقعيت صفحات ناهمسان
  . يرد، انجام شودگروي وجهي كه در زمان كاربرد سنگ، تحت بارگذاري قرار مي

ها مشخص شده گردي بر روي آزمونهاگر وضعيت كاربرد سنگ معلوم نباشد ولي موقعيت صفحات ناهمسان
انجام شود، كه در اين صورت  4تا  2هاي باشد، آزمون بايد مطابق با هر سه چيدمان نشان داده شده در شكل

  .تايي خواهد شد10ها سه دسته تعداد كل آزمونه
  
  آزمون فني   6-2-4-2

                                                 
1 - Flamed 
2 - Sandblasted 
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آزمون مورد آزمون قرار گيرند، به عبارت ديگر  ،مورد نظر براي فرآوردهكاربرد راستاي  درها بايد فقط آزمونه
  .گيرد، انجام شودبايد با اعمال نيرو بر روي وجهي كه در زمان كاربرد سنگ، تحت بارگذاري قرار مي

  

  
  گرديود بر صفحات ناهمسانچيدمان آزمون براي آزمونه با اعمال بار عم -2شكل 

  

  
  گرديچيدمان آزمون براي آزمونه با اعمال بار موازي با صفحات ناهمسان -3شكل 
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  گرديچيدمان آزمون براي آزمونه با اعمال بار عمود بر امتداد صفحات ناهمسان -4شكل 

  
  شرايط آزمونه  قبل از آزمون   6-2-5

ها به يك جرم رسيدن آزمونه. خشك شوند) Cº)5 ± 70، در دماي ها بايد تا رسيدن به يك جرم ثابتآزمونه
جرم توزين  1/0%تر از ، بيش)h)2 ± 24شود كه اختالف بين دو توزين با فاصله زماني ثابت زماني محقق مي

  . گيري نباشداول اندازه
ها را در ل حرارتي، آنها به تعادها، بايد تا زمان رسيدن آزمونهپس از خشك كردن و قبل از آزمودن آزمونه

خانه انجام بعد از برداشتن آزمونه از گرم h24نگه داشت، و آزمون بايد در مدت زمان ) ºC)5 ± 20دماي 
  .شود

  
  روش انجام آزمون      7

ريزه موجود بر روي وجوه آزمونه، كه در ها را تميز كرده و هر نوع سنگبا استفاده از پارچه سطح غلطك
گاهي قرار دهيد و هاي تكيهبا دقت آزمونه را در وسط غلطك. يديگيرد، را بزداقرار مي هاتماس با غلطك

موقعيت . بينيد، تنظيم كنيدمي 1چه در شكل تر نيرو، مانند آننواختي بيشهاي بارگذاري را براي يكغلطك
  .نشان داده شده است 4و  3، 2هاي ها در شكلگرديي ناهمسانآزمونه نسبت به راستا

  . شودافزايش دهيد، تا زماني كه آزمونه دچار شكست مي) MPa/s)05/0+25/0نواخت بار را با سرعت يك
و اگر محل شكست  ، نوع شكست را ثبت كردهيادداشت كرده N10ها با تقريب بايد حداكثر بار وارد بر آزمونه

  .خارج از دو خط بارگذاري اتفاق افتاده باشد، بايد محل آن يادداشت شود
 1توان از معادله مورد نياز است، كه براي تعيين آن مي) N/s(بر حسب نيوتن بر ثانيه ) V(سرعت بارگذاري  -يادآوري 

  :استفاده كرد
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)1(                                                                                                       
  :كه در آن

a      حسب مگاپاسكال بر ثانيه؛نرخ بار بر  
b      ؛مترميليعرض آزمونه نزديك صفحه شكست بر حسب  
h      ؛مترميليضخامت آزمونه نزديك صفحه شكست بر حسب  
l     مترميليگاهي بر حسب هاي تكيهفاصله بين غلطك.  

  
  بيان نتايج     8

  :شودمحاسبه مي 2با استفاده از معادله ) Rtf(مقاومت خمشي هر آزمونه 

)2(                                                                                   
  

  :كه در آن
Rtc     مقاومت خمشي آزمونه بر حسب مگاپاسكال؛  
F     بار در لحظه شكست بر حسب نيوتن؛  
l     ؛مترميليگاهي بر حسب هاي تكيهفاصله بين غلطك  
b      ؛مترميلينزديك صفحه شكست بر حسب عرض آزمونه  
h      مترميليضخامت آزمونه نزديك صفحه شكست بر حسب.  

  .دنمگاپاسكال بيان شو 1/0نتايج بايد بر حسب مگاپاسكال با تقريب 
  
  گزارش آزمون    9

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛  9-1
  ناسايي منحصر به فرد براي گزارش؛شماره ش  9-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛  9-3
  ؛)اگر آزمون در جايي غير از آزمايشگاه انجام شده است(آزمون  انجام نام و آدرس آزمايشگاه، يا محل  9-4
  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛  9-5
  :نمايد ارايهه اطالعات زير را بر عهده مشتري درخواست كننده آزمون است ك  9-6
  نام علمي سنگ؛  9-6-1
  نام تجاري سنگ؛  9-6-2
  اي كه آزمونه از آنجا استخراج شده است؛كشور و منطقه  9-6-3
  نام تامين كننده؛  9-6-4
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، به وضوح بر روي نمونه )اگر وابسته به آزمون باشد(گردي موجود هر صفحه ناهمسان راستاي  9-6-5
  .يا به وسيله دو خط موازي بر روي هر آزمونه مشخص شودمشخص شود، 

  برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه  9-6-6
  ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه  9-7
  و تاريخ انجام آزمون؛) اگر مرتبط باشد(ها تاريخ آماده شدن آزمونه  9-8
  ؛ها در نمونهتعداد آزمونه  9-9
  ها؛پرداخت سطحي آزمونه  9-10
  ها؛عمود بر محور آزمونهراستاي   9-11
  : براي هر آزمونه  9-12
  ؛mm1/0با تقريب  آزمونه) h(و ضخامت  )b( عرض   9-12-1
  ؛mm1با تقريب ) l(و طول دهانه ) L(طول    9-12-2
  ؛N10بارشكست با تقريب    9-12-3
  مگاپاسكال؛ 1/0ل با تقريب بر حسب مگاپاسكا) Rtc(مقاومت خمشي    9-12-4
  ؛گردينسبت به هر صفحه ناهمسان بارگذاريراستاي    9-12-5
  نوع و محل شكست، زماني كه خارج از دو خط بارگذاري باشد؛   9-12-6
و انحراف معيار، بر حسب مگاپاسكال ) (براي هر راستاي بارگذاري، مقدار متوسط مقاومت خمشي   9-13

  ال؛مگاپاسك 1/0با تقريب 
  ؛استاندارد و دليل چنين انحرافي از اينانحراف  هر  9-14
  .هااظهار نظر  9-15

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

  .چاپ و منتشر شود
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  پيوست الف
  )الزامي(

  ارزيابي آماري نتايج
  

  هدف     1-الف
اين پيوست روشي براي عمليات آماري نتايج به دست آمده از روش آزمون سنگ طبيعي توصيف شده در در 

  .كندمي ارايهاين استاندارد را 
  

  نمادها و تعاريف     2-الف
 X1, X2, …,Xi, …, Xn  گيري شدههمقادير انداز

 n  گيري شدهتعداد مقادير اندازه
1  مقدار ميانگين

i
i

X X
n

   

)2  انحراف معيار )

1
iX X

S
n


 


  

S  )براي مقادير منفرد(ضريب پراكندگي 
V

X
  

1  ميانگين لگاريتمي
lnln i

i

X X
n

   

2  انحراف معيار لگاريتمي
ln

ln

(ln )

1
iX X

S
n


 


  

 Max  مقدار حداكثر
 Min  مقدار حداقل

  مورد انتظار مقدار حداقل
kS )است شده ارايه 1در جدول الف) 1ضريب چارك.  

ln ln.S SX kE e   

)را ببينيد 1جدول الف(   ضريب چارك kS  
  

  بررسي آماري نتايج آزمون     3-الف
يك توزيع نرمال در نظر گرفته ) v(و ضريب پراكندگي ) s(، انحراف معيار )X(براي محاسبه مقدار ميانگين 

  .شده است
 حداقل. ، يك توزيع نرمال لگاريتمي در نظر گرفته شده است)E( مقدار قابل انتظار حداقلبراي محاسبه 

  .استدرصدي  75براي يك درجه اطمينان ،چارك توزيع نرمال لگاريتمي صددر 5 برابر با مقدار قابل انتظار

                                                 
1 - Quantile factor 
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 75 چارك براي درجه اطميناندرصد  5 گيري شده، برابر بابسته به تعداد مقادير اندازه) ks(ضريب چارك 
  .استدرصدي 

  
  مقادير ضريب چارك -1جدول الف
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  
87/1  30  
83/1  40  
81/1  50  

� � 
64/1  ∞ 

  
  :كندهاي زير به روشن شدن روش كمك ميمثال

  
  1مثال 

  .يديگيري شده را محاسبه نمامقدار ميانگين، انحراف معيار، حداكثر و حداقل مقدار شش مقدار اندازه
  xگيري شده مقدار اندازه گيريشماره اندازه

1  2000 
2  2150 
3  2200 
4  2300 
5  2350 
6  2400 

 2333  مقدار ميانگين
 147  انحراف معيار
 2400  مقدار حداكثر
 2000  مقدار حداقل
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  2مثال 
گيري شده را مقدار اندازه10براي  مقدار قابل انتظارمقدار ميانگين، انحراف معيار، ضريب پراكندگي و حداقل 

  .يديمحاسبه نما
 x (ln X)گيري شدهمقدار اندازه گيرياندازهشماره

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

)807/7( 2480  مقدار ميانگين  
)143/0( 363  انحراف معيار  

15/0  اكندگيضريب پر   
  

  :بنابراين kS=1/2؛  n=10: براي  1با توجه به جدول الف
  

  1819                        مقدار قابل انتظارحداقل 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  نامهكتاب
  

[1] EN 12440, Natural stone - Denomination criteria. 
[2] EN 12670, Natural stone – Terminology. 

  


