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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  دارداسکتان  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود یم انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که ستانداردااییا نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در دهش نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  انسازم و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی ا استانداردا از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان ا بر امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات ارعی

 

                                                 
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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 پیش گفتار

 که پیش نویس آن در  " روش آزمون -تعیی  مقاومت فشار  ت  محور  -طبیعی  سنگ "استاندارد

 چهار صد و اشتاد و پنجمی  درو  تهیه و تدوی  شده سازمان ملی استاندارداا  مربو  توسط کمیسیو

مورد  13/19/29 اا  ساختمانی مور استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی کمیتۀ اجحس

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  ،تصویب قرار گرفته است

  .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  .گرفت خوااد قرار توجه ردمو مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

DIN EN 1926: 2007, Natural stone test methods – Determination of uniaxial compressive 

strength. 
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 روش آزمون -تعیین مقاومت فشاري تک محوري -طبیعي  سنگ

 و دامنه کاربرد  هدف   1

  اا  طبیعی است.اد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  مقاومت فشار  ت  محور  سنگ

 مراجع الزامي   1

اا ارجاع داده شده است.  ایران به آن مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

نظراا  بعد  آن  اا و تجدید در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده  بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن نظر و اصححیه شده است، امواره آخری  تجدید

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است :
2-1 EN 197-1, Cement- Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements 

2-2  EN 12390 ( all parts ), Testing hardened concrete 

2-3  EN 12670:2001 Natural stone – Terminology 

2-4  EN 13383-1:2002, Armourstone- Part1 : Specification 

 اصطالحات و تعاريف و نمادها      9

 اصطالحات و تعاريف     9-1

 رود.کار میهب 3-9شده در استاندارد بند  تعیی ات و تعاریف در ای  استاندارد اصطحح

 نمادها    9-1

 ارائه شده است. 1کار رفته در ای  استاندارد در جدو نماداا  به 

 نمادهاتوصیف  -1جدول

 توصیف نماد
h ارتفاع آزمونه ، بر حسب میلی متر 

  
اگر مکعبی باشد(، ات عمود  مقاب  ا  آزمونه )  صفحمقدار میانگی  ابعاد جانبی برا  مثا  : فاصله بی

 متربرحسب میلی

 

 متر، برحسب میلیا  باشد(ر استوانهاگمقدار میانگی  قطر آزمونه )

A   مربعمتراز انجام آزمون، بر حسب میلیسطح مقطع آزمونه قب 

F  بار شکست ، برحسب نیوت 

R کا مقاومت فشار  ت  محور  آزمونه، بر حسب مگاپاس 

 
 مقدار میانگی  مقاومت فشار  ت  محور ، بر حسب مگاپاسکا 

s انحرا  استاندارد 

v ضریب تغییرات 
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 اصول آزمون     1

، در مرکز صفحه ماشی  آزمون 1ساز و  یا در صورت لزوم بعد از اندودساز  مکانیکی سطیش از آمادهاا، پآزمونه

 یابد تا شکست اتفاق افتد. خت اعما  شده و بطور پیوسته افزایش میبار با توزیع یکنوا د.نشوقرار داده می

 

 وسايل      5

 صفحه ساينده   5-1

 اگر آماده ساز  نهایی آزمونه نیاز باشد.  ،ساينده ماشین 5-1

 و کالیبره شده مطاب  با ای  استاندارد.  9-9بند ، مطاب  با استاندارد ماشین آزمون با نیروي مناسب 5-9

  .ثانیه 1با درستی ارشگر زمانمش 5-1

 را داشته باشد. سیلسیوس ( درجه 39± 3که امکان حف  دما  )دار هويهآون ت 5-5

 گرم باشد.  1/9که دارا  درستی  ،ابزار توزين 5-6

 متر.میلی 93/9با درستی  ،گیري طولوسیله اندازه 5-9

 .وسسیلسی( درجه 99± 19با دما  ) ،اتاق داراي تهويه مطبوع 5-8

 

 ها سازي آزمونهآماده     6

 برداري ونهنم   6-1

 که بطور ویژه درخواست شده باشد. باشد مگر ای بردار  بر عهده آزمایشگاه آزمون کننده نمینمونه

 باید ثبت شود.  ،موجود 9آنیزوتروپ حداق  ده آزمونه باید مورد آزمون قرار گیرد و راستا  ار سطح

 هاآزمايه   6-1

اا  مدور قائ  که قطر و متر یا استوانه( میلی39±3متر یا )( میلی39± 3)  االبه اا باید مکعبی شک  بایهآزما

 باشد. میمتر میلی( 39±3یا )متر میلی( 39± 3ارتفاع آنها مساو  با )

( 1:19) 1به  19  تری  دانه در سنگ از طری  نسبت حداقاندازه بزرگ وابسته بهابعاد جانبی یا قطر آزمونه باید 

 باشد.

 بدست آوردن نتایج نماینده برا شود ، توصیه میباشدمتر میلی3از بیشتر اا مشااده شده دانه اندازهاگر حداکثر 

زوتروپ باشد برا  مثا  سطو  )شااد( تعداد زیاد  آزمونه داشته باشی . محور آزمونه باید بطور نرما  بر سطو  آنی

 بارگیار  راستا اگر آزمون با  .الف را ببینید(-9شک الف و -1)شک  .ن )الیه الیه( و غیرهبند  شده، فولیاسیوالیه

اا با خصوصیات ابعاد  مشابه باید آماده شوند. نیاز باشد، دسته دیگر  از آزمونهمورد  یمواز  با سطو  آنیزوتروپ

 .ب را ببینید(-9شک ب و -1)شک 

 

                                                 
1- Capping 

2- Anisotropy  
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 آماده سازي سطح          6-9

 کلیات      6-9-1

سطح باشد بطوریکه مسطح  ،مترمیلی 199متر در ار میلی 1/9شود باید با روادار  سطوحی که بار بر آنها اعما  می

متر بزرگتر میلی199متر در ار میلی1و از  قرار گیرد استند، یپایینسطح  با بی  دو صفحه مواز  که مواز  ،ییباال

  باشد.ن

سر طو  کام  متر  در سرتامیلی3/9در محدوده و باشد  1خش اا  ار  از بی نظمیباید صا  و ع آزمونهاا  لبه

  باشد.راست آزمونه 

در . شوندده پرداخت ینیا سطح سا 9تراشوسیله ماشی هاا باید باال آزمونهیابی به الزامات ذکر شده در ببرا  دست

 . 3پوشانیا ماشی  رو   نهایی ساز از با آمادهصورت نی

ستفاده قرار زمانی مورد اتنها  9-3-6محت مطاب  با روش نشان داده شده در بند ساز  )سرپوش گیار ( با وداند 

د. ای  شرایط بطور آشکار باید ناا  نشان داده شده با تعیی  آماده ساز  مکانیکی بدست نیایروادار  کهگیرد می

 در گزارش آزمون نشان داده شود. 

 

 الت اندود سازي با م 6-9-1

استفاده شود و سپس  1-9 بندمطاب  با استاندارد  ،با سیمان شدهساخته ممک  است برا  پوشاندن آزمونه از محت

 تا سخت شدن سیمان باید صبر کرد. 

 

 زمونآشرايط آزمونه قبل از انجام  6-1

به جرم ثابت خش   برا  رسیدن سیلسیوسدرجه  (39±3دار باید در دما  )دار چه غیر سرپوشآزمونه چه سرپوش

 1/9%( ساعت  نباید بزرگتر از 92±9آید که اختح  بی  دو توزی  در بازه زمانی )زمانی بدست میجرم ثابت د. شو

انبار  سیلسیوس( درجه 99±3یش از انجام آزمون، آزمونه باید در دما  )پجرم آزمونه باشد. بعد از خش  کردن و 

 ساعت مورد آزمون قرار گیرند.  92اا باید در مدت ز ای ، آزمونهشود تا تعاد  گرمایی حاص  شود. بعد ا

 

 روش انجام آزمون 9

 گیري آزمونهاندازه 9-1

 1/9( باید با تقریب ا وانهاست اا آزمونهقطر برا   ی ومکعب اا آزمونه )بعد جانبی برا آزمونه طع عرضی ابعاد مق

ارتفاع و دو تا در  ه شده در زوایا  قائمه برا  ار ی  در حدود باالتری متر با استفاده از میانگی  دو اندازه گرفتمیلی

( باید برا  محاسبه ( یا قطر میانگی  )گیر  شود. میانگی  بعد جانبی )آزمونه اندازه ارتفاع تری حدود پایی 

 ی  شود. متر باید تعیمیلی 9/1طع عرضی مورد استفاده قرار گیرد. ارتفاع آزمونه تا تقریبمساحت مق

                                                 
1- Abrupt 

2- Lathe 

3- Lapping 
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 آزمونه در ماشین آزمون قراردادن  9-1

از سطو  بستر آزمونه را ریزه آزاد شده گونه سنگمون را خش  کرده و پاک کنید و ارسطو  اعما  بار ماشی  آز

 نواختییک استقرار مح  کها گونهبهنید تراز کا  صفحه فلز اا  آزمونه را به دقت با مرکز استقرار توپبزدایید. 

 مواد بسته بند  دیگر  استفاده نکنید.گونه ایچآید. از ت بدس

 

 بارگذاري 9-9

ار بیشینه باید با تقریب ب ( مگاپاسکا  بر ثانیه اعما  شود،1±3/9) اید بطور پیوسته با نر  فشار ثابتبار رو  آزمونه ب

 نیوت  ثبت شود. کیلو 19

 

 بیان نتايج   8

قب  از انجام کست آزمونه و سطح مقطع عرضی آن )بوسیله نسبت بار ش ( ار آزمونهRمقاومت فشار  ت  محور  )

 شود، بوسیله معادله: ( بیان مینآزمو

 
                                                             (1)                       R= F/A                                   

 

باید با تقریب  Rبیان شود. مقدار میانگی  شکست قاب  مححظه  9با حداق نتیجه باید بر حسب مگاپاسکا  

 مگاپاسکا  محاسبه شود. 1

 

 گزارش آزمون 7

 گزارش آزمون حداق  باید شام  موارد زیر باشد: 

 ؛)در صورت اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارد(ایران ارجاع به ای  استاندارد ملی  7-1

 د در صورت اخی پروانه کاربرد عحمت استاندارددرج عحمت استاندار  7-1

  ؛شماره شناسایی منحصر به فرد برا  گزارش  7-9

نام و آدرس آزمایشگاه، یا محلی که آزمون در آنجا انجام شده است )اگر آزمون در جایی غیر از آزمایشگاه انجام  7-1

 شده است(؛

 ؛نام و آدرس مشتر  7-5

  :عبارتند از باید توسط مشتر  ارائه شود اطحعاتی که 7-6

 ؛سنگعلمی نام  7-6-1

 ؛نام تجار  سنگ 7-6-1

 ؛نام کشور و مح  استخراج 7-6-9

 ؛نام تامی  کننده 7-6-1
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( بطور واضح بر رو  نمونه یا بر رو  آزمونه )اگر مربو  به آزمون باشد آنیزوتروپ راستا  ار صفحه موجود 7-6-5

 ؛شودنشان داده بوسیله دو خط مواز  

 ؛بردار  را انجام داده استنام شخص یا سازمانی که نمونه 7-6-6

  ؛اگر مربو  به آزمون باشد(پرداخت سطح آزمونه ) 7-6-9

 ؛ااتاریخ تحوی  نمونه یا آزمونه 7-9

 ؛آزمون انجام ( و تاریخاا )اگر مربو  به آزمون باشدساز  آزمونهتاریخ آماده 7-8

 ؛اا در نمونههتعداد آزمون 7-7

  اعشار رق  بدوننیوت  ار آزمونه بر حسب کیلو Fمتر و بار شکست برحسب میلی  h( و )یا  ابعاد 7-11

  ؛شودگیر  اندازه

 ؛نها قب  از آزمونآاا و شرایط سطح آزمونه  سازآماده 7-11

 ؛راستا  محور بارگیار  با مححظه صفحات آنیزوتروپی موجود 7-11

 ؛شکست قاب  توجه 9ار آزمونه به مگاپاسکا  با حداق   Rفشار  مقاومت 7-19

  ؛مگاپاسکا 1مقاومت فشار  به مگاپاسکا  با تقریب  مقدار میانگی   7-11

 ؛Vمگاپاسکا  و ضریب تغییرات 1مگاپاسکا  با تقریب  برحسب Sانحرا  استاندارد  7-15

 ؛تمام انحرا  استاندارداا و دالی  آنها 7-16

 .مححظات 7-19

چنی  الزم و تاریخ یادداشت گزارش باشد. ا  ن انجام آزمونگزارش آزمون باید حاو  امضا)اا( و وظایف مسئوال

است بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دانده آزمون، چاپ و 

 منتشر شود

 

 
     ب                                                                                                                        الف                            

 راهنما:

 الف    بارگیار  مواز  نسبت به صفحات آنیزوتروپ

 بارگیار  عاد  نسبت به صفحات آنیزوتروپ    ب 

 هاي مکعبيآزمايه -1شکل 
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 ب                                                                                                              الف                        

 راهنما:

 الف    بارگیار  مواز  نسبت به صفحات آنیزوتروپ

 بارگیار  عاد  نسبت به صفحات آنیزوتروپ      ب

 ايهاي استوانهآزمايه -1شکل 
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 پیوست الف

 )الزامي(

 1مسلحسنگ تعیین مقاومت خمشي 

 هدف 1 -الف

  با شک  نامنظ  است که برا اا  با اندازه مختلف واد  ای  پیوست ارائه روشی برا  تعیی  مقاومت فشار  سنگ

 اا  منظ  کاربرد دارند.حمایت ایدرولیکی و سازه

 

 مراجع الزامي    1 -الف

 ببینید. ار 9بند

 

 اصطالحات وتعاريف ونمادها   9-الف

 را ببینید.  3بند و2بند

 

 اصول آزمون   1-الف

اا اا باید در شرایط محیطی که بیانگر مقاومت آنهآزمون مسلحکار رفته به عنوان سنگ هبرا  مواد ب .را ببینید 2بند

 صفحه آنیزوتروپ انجام شود.یافتگی ضعیف با مححظه وجود ار با جهت در آب است آزمون شوند و

 

 وسايل  5 -الف

 .را ببینید 3بند 

 

 هاسازي آزمونهآماده   6-الف

 برداري نمونه 1-6 -الف

 باشد. 2-9بند  الف استاندارد-بردار  باید مطاب  با پیوستنمونه

 آزمايه  1-6 -الف

مکعب  متر( میلی39±3اایی به ابعاد )لبه با اا بایدآزمایه آماده شود. سلحار آزمونه باید از قطعات مستق  سنگ م

که سنگ مسلحی متر باشد. برا  قطعات ( میلی39±3مدور قائ  که ارتفاع و قطر آن مساو  ) یا استوانه بوده و

اا  متر یا استوانه( میلی39± 3اا  )اایی با لبهمگاپاسکا  است، استفاده از مکعب 29تر از مقاومت فشار  پایی 

 باشد.مجاز می متر استند( میلی39±3که دارا  قطر و ارتفاع مساو  با ) مدور قائ 

                                                 
1- Armourstone 
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باشد. برا  19:1به نسبت حداق   با اندازه بزرگتری  دانه قطعه نماینده بهتر استابعاد جانبی یا قطر نمونه ارتبا  

ابعاد  باشد. در ای  مورد،متر بیشتر نمیلی139  دارا  لبه یا قطر از اااا و استوانهدانه درشت، مکعب اا سنگ

 زمون نشان داده شود.آباید در گزارش  اادانه بیشینه

اگر آزمون با جهت  باشد. و غیره 1بند ، فولیاسیونمانند صفحات الیه نیزوتروپیمحور آزمونه باید مواز  با صفحات آ

-صوصیات ابعاد  مشابه باید آمادهاا با خاا  دیگر آزمونهبرا  آنیزوتروپی مورد نیاز است مجموعه عاد بارگیار  

 ساز  شود. 

 سازي سطحآماده  9-6 -الف

 باشد.می 3-6امانند بند 

 زمون آشرايط آزمونه قبل از انجام   1-6 -الف

( ساعت بطور کام  23±2)( درجه سلسیوس به مدت 99±19اا باید در آب با جریان پیوسته در دما  اتاق )آزمون

مقاومت مورد آزمون قرار گیرد، مراقب تعیی  ساعت پس از خروج از آب برا  1زمانی  ور شوند و در محدودهغوطه

 رطوبت آزمونه قب  از انجام آزمون به حداق  برسد.  مقداردر  گونه تغییرباشید تا ار

 

 روش آزمون    9 -الف

 باشد.می 3امانند بند 

 

 بیان نتايج   8 -الف

 باشد.می 2امانند بند

 

 آزمونگزارش  -7 -الف

 گزارش آزمون باید شام  اطحعات زیر باشد:

  ؛شماره شناسایی منحصر به فرد برا  گزارش 1-7 -الف

 ؛ایران تعداد، عنوان و تاریخ ارجاع به ای  استاندارد ملی 1-7 -الف

نام و آدرس آزمایشگاه، یا محلی که آزمون در آنجا انجام شده است )اگر آزمون در جایی غیر از  9-7 -الف

 زمایشگاه انجام شده است(؛آ

 ؛نام و آدرس مشتر   1-7 -الف

 اطحعات ویژه باید توسط مشتر  ارائه شود: 5-7 -الف

 ؛سنگ علمینام  1-5-7 -الف

 ؛نام تجار  سنگ 1-5-7 -الف

 ؛نام کشور و مح  استخراج 9-5-7 -الف

                                                 
1- Foliations 
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 ؛نام تامی  کننده 1-5-7 -الف

( بطور واضح بر رو  نمونه یا بر رو  د )اگر مربو  به آزمون باشداستا  ار صفحه آنیزوتروپ موجور 5-5-7 -الف

  ؛ه دو خط مواز  نشان داده شده استآزمونه بوسیل

 ؛استنام شخص یا سازمانی که نمونه بردار  را انجام داده  6-5-7 -الف

 ؛زمونه )اگر مربو  به آزمون باشد(پرداخت سطح آ 9-5-7 -الف

 ؛ااا آزمونهتاریخ تحوی  نمونه ی 6-7 -الف

 ؛( و تاریخ آزموناا )اگر مربو  به آزمون باشدتاریخ آماده ساز  آزمونه 9-7 -الف

 ؛اا در نمونهتعداد آزمونه 8-7 -الف 

 بدون رق نیوت  ار آزمونه بر حسب کیلو Fمتر و بار شکست برحسب میلی  h( و یا ) ابعاد 7-7-الف

 شود؛گیر  اندازه  اعشار

 ؛اا و شرایط انها قب  از آزمونساز  سطح آزمونه آماده 11-7 -لفا

 ؛راستا  محور بارگیار  با مححظه صفحات آنیزوتروپی موجود 11-7 -الف

 ؛شکست قاب  توجه 9ار آزمونه به مگاپاسکا  با حداق    Rمقاومت فشار  11-7 -الف

  ؛کا مگاپاس1مقاومت فشار  به مگاپاسکا  با تقریب  مقدار میانگی   19-7 -الف

  ؛Vمگاپاسکا  و ضریب تغییرات  1به مگاپاسکا  با تقریب  Sانحرا  استاندارد  11-7 -الف

 ؛تمام انحرا  استاندارداا و دالی  آنها 15-7 -الف

 ؛مححظات 16-7 -الف

ن انجام آزمون و تاریخ یادداشت گزارش باشد. ا  چنی  الزم گزارش آزمون باید حاو  امضا)اا( و وظایف مسئوال

ست بیان شود که گزارش آزمون نباید به صورت ناتمام و بدون موافقت آزمایشگاه انجام دانده آزمون، چاپ و ا

 .منتشر شود
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 پیوست ب

 )اطالعاتي( 

 اي سنگ طبیعيتعیین شاخص مقاومت بارگذاري نقطه

 کلیات    1 -ب

بیعی و محور  سنگ طمقاومت فشار  ت  ا   تولید کارخانها  برا  کنترای  پیوست ارائه روش ساده اد 

 .استاا  ایدرولی  سنگ مورد استفاده در سازه

 زمینه     1 -ب

برا  بدست آوردن سرعت و  سنگ یا  به صورت گسترده در کاربرداا  مکانیکشاخص مقاومت بارگیار  نقطه 

اده در کنتر  ای  برا  استفد و بنابرگیرمورد استفاده قرار می منبع سنگ پییر  در مقاومتسطحی تغییرارزیابی 

   است.اتولید کارخانه ایده

 ها همبستگي داده  9 -ب

ر  ت  مقاومت فشا اا بدست آوردن تخمی برا   یایاداده ،ا تفاده شاخص مقاومت بارگیار  نقطهبرا  اس

 است. تحقی ویژه در  سنگمنبع مطالعه اولیه  برا  استفاده بر ا پایه آ معادله امبستگی ایده ،محور 
است. پیوست پیشنهاد شده  1المللی مکانی  سنگده شده، توسط انجم  بی ااستفا  گیار  نقطهروش آزمون مقاومت بار -يادآوري

  پ را ببینید.

بصورت زیر داده  پیوست پمشخصی در دسترس نیست، معادله امبستگی کلی در  سنگاگر امبستگی برا  نوع 

 شده است:

 ا شاخص مقاومت بارگیار  نقطه برابر99ار  ت  محور  =مقاومت فش

 

خیلی پیشگویی  تواندنمی و ضعیف است اا سنگ قو  و اا سنگوسیعی از  گسترهمبتنی بر تحقی   ای  معادله 

 منفرد بهتری  تحقی  فاکتور امبستگی بعنوان بهرحا ، .اا ارائه دادسنگبرا  امه انواع  فشار دقیقی از مقاومت 

 توصیه شده است. سنگمقاومت فشار  امه انواع  پیشگوییا  بر

اا برا  داده مقاومت فشار  در معادله امبستگی باال فرض شده ستوانهبرا  طو  تا قطر ا (1:9)ی  نسبت ظاار 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - International Society for Rock Mechanics (ISRM) 
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 پیوست پ 

 )الزامي(

 هاآماري نتايج آزمون ارزيابي

 هدف     1-پ 

توصیف شده در ای   طبیعیدست آمده از روش آزمون سنگ   نتایج بهروشی برا  عملیات آمارای  پیوست 

 کند.استاندارد را ارائه می

 

 نمادها و تعاريف     1-پ 

 

 X1, X2, …,Xi, …, Xn گیر  شدهمقادیر اندازه

 n گیر  شدهتعداد مقادیر اندازه

1 مقدار میانگی 
i

i

X X
n

   

)2 انحرا  معیار )

1

iX X
S

n


 



  

S ضریب پراکندگی
V

X
  

1 میانگی  لگاریتمی
lnln i

i

X X
n

   

2 انحرا  معیار لگاریتمی
ln

ln

(ln )

1

iX X
S

n


 



  

 Max مقدار حداکثر

 Min مقدار حداق 

 تری  مقدار منتظرهپائی 

kS ارائه شده است. 1-)ضریب چارک( در جدو  الف 

ln ln.S SX kE e   

مراجعه کنید( 1-)به جدو  الف ضریب چارک kS 

 

 هابررسي آماري نتايج آزمون     9-پ 

( ی  توزیع نرما  در نظر گرفته شده v( و ضریب پراکندگی )s(، انحرا  معیار )Xبرا  محاسبه مقدار میانگی  )

 است.

تری  مقدار (، ی  توزیع نرما  لگاریتمی در نظر گرفته شده است. پائی Eری  مقدار منتظره )تبرا  محاسبه پائی 

 باشد.درصد  می 33درصد چارک توزیع نرما  لگاریتمی برا  ی  درجه اطمینان  3)ارزش( منتظره برابر با 

 درصد 33ا  درجه اطمینان چارک بر درصد 3گیر  شده، برابر با ( بسته به تعداد مقادیر اندازهksضریب چارک )

 باشد.می
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 مقادير ضريب چارک -1-جدول الف

ks n 

13/3 3 

63/9 2 

26/9 3 

32/9 6 

93/9 3 

12/9 3 

12/9 2 

19/9 19 

22/1 13 

23/1 99 

33/1 39 

33/1 29 

31/1 39 

  

62/1 ∞ 

 

 کند.اا  زیر به روش  شدن روش کم  میمثا 
 :1مثال 

 گیر  شده را محاسبه نمائید.حرا  معیار، حداکثر و حداق  مقدار شش مقدار اندازهمقدار میانگی ، ان
 

  xگیري شده مقدار اندازه گیريشماره اندازه

1 9999 

9 9139 

3 9999 

2 9399 

3 9339 

6 9299 

 9333 مقدار میانگی 

 123 انحرا  معیار

 9299 مقدار حداکثر

 9999 مقدار حداق 

 :1مثال 
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 گیر  شده را محاسبه نمائید.مقدار اندازه19ر میانگی ، انحرا  معیار، ضریب پراکندگی و حداق  مقدار )ارزش( منتظره برا  مقدا

 x (ln X)گیري شده مقدار اندازه گیريشماره اندازه

1 9999 (69/3)  

9 9139 (63/3)  

3 9999 (39/3)  

2 9399 (32/3)  

3 9339 (36/3)  

6 9299 (33/3)  

3 9699 (36/3)  

3 9339 (29/3)  

2 9299 (23/3)  

19 3139 (96/3)  

(393/3) 9239 مقدار میانگی   

(123/9) 363 انحرا  معیار  

13/9 ضریب پراکندگی   

 بنابرای : kS=1/9؛  n=19برا  :  1-با توجه به جدو  الف

 1312حداق  مقدار منتظره                        
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