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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمانمیی
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  ستامانه گتواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
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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 یش گفتارپ

توسطمربوطکهپیشنویسآندرکمیسیوناا "آاناا موردمصرفدرباتستراهسنگدانه"استاندارد

اجالسکمیتهمییاستانداردمهندسیپانصدودامینتهیهوتدوینردهاستودرررکتکیفیتآفرینانآذر

،موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستناد93/9/1323اا ساختمانیمور ساختمانومصادحوفرآورده

 تحقیقاتصنعتیایران،3بندیکماده و استاندارد مقرراتموسسه مصوببهمنماهقانوناصالحقوانینو

رود.ایرانمنتشرمی،بهعنواناستانداردمیی1331

زمینهصنایع پیشرفتاا مییوجهانیدر تحوتتو اماانگیبا عیوموخدمات،برا حفظامگامیو ،

مو تکمیلاینااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعد ومتجدیدنظرخواادردو

ارائهرود کمیسیاستاندارداا در تجدیدنظر انگام خواادگرفت، قرار توجه بنابراین،ونفنیمربوطمورد .

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست


BS EN 13450:2013, Aggregates for railway ballast
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 آاناا موردمصرفدرباتستراهسنگدانه

 دامنه کاربرد هدف و  7  

اا اا حاصلازفرآیندطبیعی،مصنوعییاسنگدانهسنگدانهاا تعیینویژگی،استاندارداینادفازتدوین

برا اادافاینرکستهبازیافتیبرا استفادهدرساختتیهفوقانیازمسیرریلراهچسبندهغیر آاناست.

روند.آاننامیدهمیاابهعنوانباتستراهاستاندارد،سنگدانه

رود.اا،ازجمیهعناصرعرره،بهکارمیکارخانهاستکهدرساختپلساختهتودیدردهدرعناصربتنیپیش

بارنددرپیوستتساد امی ارایهردهاست.فهرستیازمنابعموادکهمدنظرادفایناستانداردمی
ارایهبرا فروش،تحتآاندرمحلوبدونآانحاصلازاستفادهقبییباتستراهآانبازیافتی:باتستراهباتستراه-يادآوري

پورشایناستانداردنیست.

امچنینایناستانداردسامانهکنترلکیفیراکهدرکنترلتودیدکارخانهوبرا ارزیابیانطباقمحصوتتبا

کند.رودرابیانمیایناستانداردبهکارمی

درآاننبایدارگونهموادادودهکنندهرابیشازحدمجازبیانردهایناستاندارداد اماتعمومیکهباتستراه

گیرد.استاندارداایامقرراتمییمربوط،آزادنکند،دربرمی

آانمورداستفادهدرساختوسازبایدبااد اماتایناستانداردمطابقتدارتهبارد.استانداردراملباتستراه

اا طبیعیوباتستبازیافترده،است.نگدانهاد اماتعمومیوخا برا س

برا موادتهیهردهازبرخیمنابعثانویه،اد اماتمربوطکاملنیستندواستانداردمییتدویننشدهاست.در

روندبایدبهطورکاملاد اماتایناستانداردآانعرضهمیحالحاضرچنینمواد ،وقتیبهعنوانباتستراه

برآوردهکننداماممکناستتزماستبااد اماتدیگر نی مطابقتدادهروند.را

 الزامیمراجع   2 

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکاد امیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیبدی

بارد، رده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعد آندر و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

وردنظراست.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااماست

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست

سالمتسنگدانهبااستفادهازمحیولسودفاتسدیمیامنی یم-سنگدانه،  222استانداردمییایرانرماره2-7

روشآزمون-

اا ری ودررتتوسطروشآزموندانهبند سنگدانه-نگدانهااس،  2233استانداردمییایرانرماره2-2

ادک
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روشآزمونتعیینوزنمخصو انبوایوجیب-سنگدانهاا ری  ،2239استانداردمییایرانرماره2-8

آب

 

2-4 روشآزمونتعیینوزنمخصو انبوایو-سنگدانهاا دررت،  2239استانداردمییایرانرماره

جیبآب

تعیینمقاومتسنگدانهاا ب رگدرمقابلسایشضربه-سنگدانه،  3223استانداردمییایرانرماره2-5

روشآزمون-آنجیسدسدردستگاه

بردار ازسنگدانهریوهآزمونونمونه ،11963استانداردمییایرانرماره2-6

روشآزمون-سنگرناسیسنگدانهاادربتن ،13339استانداردمییایرانرماره2-1

:تعیین1قسمت–اا خوا حرارتیواوازدگیآزمون-سنگدانه ، 13913-1استانداردمییایرانرماره2-3

 نروشآزمو-زدنوآبردنمقاومتدربرابریخ
2-9 EN 932-3, Tests for general properties of aggregates — Part 3: Procedure and terminology 

for simplified petrographic description  

2-10 EN 933-3, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 3: Determination of 

particle shape — Flakiness index  

2-11 EN 933-4, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 4: Determination of 

particle shape — Shape index  

2-12 EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 1: 

Determination of the resistance to wear (micro-Deval) EN 1097-2, Tests for mechanical and 

physical properties of aggregates — Part 2: Methods for the determination of resistance to 

fragmentation  

2-13 EN 1097-6, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 6: 

Determination of particle density and water absorption  

2-14 EN 1367-1:2007, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 1: 

Determination of resistance to freezing and thawing  

2-15 EN 1367-2:2009, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 2: 

Magnesium sulfate test  

2-16 EN 1367-3, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 3: Boiling test 

for “Sonnenbrand basalt”  

2-17 EN 1367-6, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 6: 

Determination of resistance to freezing and thawing in the presence of salt (NaCl)  

2-18 EN 16236:2013, Evaluation of conformity of aggregates — Initial Type Testing and Factory 

Production Control  
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اصطالحات و تعاريف  8  

رود:بهکارمیایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیردر

8-7  

 سنگدانه

بارد.ا بهکاررفتهدرساختوسازمیمواددانه
ااممکناستطبیعی،مصنوعییابازیافتیبارند.سنگدانه-يادآوري

8-2  

 آهنباالست راه

توانبهطورکییرکستهدرصدسطحذراترامی199کهآاندرساختتیهفوقانیمسیرریلراهاا سنگدانه

تعریفکرد.mm63/3/31یاm29/99،m39/3/31اا بااندازهدانه

8-  8   

 آهن طبیعیباالست راه

اند.عملدیگر قرارنگرفتهآانازمنابعمعدنیکهغیرازفرآیندمکانیکیدرمعرضاا باتستراهسنگدانه

 .روندآانطبیعیبدونمخیوطکردنموادازمنابعژئوتکنیکیمختیف،تودیدمیباتستراه -يادآوري

8-4  

 آهن صنعتیباالست راه

آانازمنابعمعدنیحاصلازفرآیندصنعتیراملاصالحاتحرارتییاسایراصالحاتاست.باتستراه

8-5  

 آهن بازيافتیباالست راه

اند.آانحاصلازپردازشموادغیرآدییامعدنیکهقبالدرساختوسازبهکاررفتهباتستراه

8-6  

 رده

ا ازمقادیریامقادیرمحدودردهاست.محدودهآانبیانردهبهعنوانسطحخوا باتستراه
اا خوا مختیفوجودندارد.ا بینردهرابطه-يادآوري
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8-1  

 آهناندازه باالست راه

است.d/D ،بیانردهباD وباتییسdآانباضوابطاندازهادکپایینیسنامگیار باتستراه
اندسب رگترازاندازه وبعضیذراتعبورکردهازادکایننامگیار وجودبعضیذراتکهرو ادکباتییباقیمانده-يادآوري

پییرد.اندازه رامیپایینیسکوچکتراز

8-3  

 ذرات ريزدانه

کنند.عبورمیmm3/9آانکهازادکقسمتیازاندازهذراتباتستراه

8-3  

 هاريزدانه

کنند.عبورمیmm963/9آانکهازادکقسمتیازاندازهذراتباتستراه

است.سدنگرمثبت کفتاردنگرخمشیبادرنظرگرفتنتنشدر

 عمومی الزامات   4

 کلیات  4-7

د ومآزمونواعالمامهخوا بیانردهدراینبندبایدمطابقباکاربردویژهدراستفادهنهایییااصییباتست

،بایدبرا تعیینخوا ژئوتکنیکیمناسب2اا بیانردهدربندآانمحدودرود.درمواردد وم،آزمونراه

انجامرود.

ردهاعالمگیتزماستاماحدودمعینیتعریفنشدهاست،بهتراستمقادیربهعنوانژکهمقدارویدرموارد 

سمقدارFLRB40برا راخصپوستهردنمتناظربا29مقدار2اعالمروند.بهعنوانمثالدرجدولXXرده

اعالمرده بیانردهاست.
استفادهکرد."غیرتزم"ازردهتوانوقتیخاصیتیموردنیازنیستمی-7يادآوري

ترانطباقبایکردهبرمبنا مقدارخاصیتیکهکمتریامساو مقدارارائهردهاست،انطباقباردهسختگیرانهوقتی-2يادآوري

بایکردهبرمبنا بهطورمشابهانطباقگیرد.رادربرمیسمقادیربیشتر تراا پایینسمقادیرکمتر بهطورخودکارانطباقبارده

-مقدارخاصیتیکهب رگتریامساو مقدارارائهردهاست،انطباقباردهسختگیرانهسمقادیرب رگتر بهطورخودکارانطباقبارده

گیرد.ترسمقادیرکمتر رادربرمیاا پایین

انجامرود.ایران11963مییرمارهبردار بایدمطابقاستانداردنمونه
ری  درپیوستادفارائهردهاست.بردار ازواگنیاکامیوندرمحلتیهتوصیهبرا نمونه-8يادآوري

روددرپیوستبارائهردهآانازواگنیاکامیونانجاممیاا باتستراهراانماییبرا تغییرنتایجوقتینمونه-4يادآوري

 است.
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 آهناندازه باالست راه  4-2

 باتستراهاندازه برحسبمیییمترکهحدادکپایینیبا اندازه ادکبا دو از استفاده وحدادکdآانبایدبا

رود.گیرد،بیانمیااقرارمیرودکهاکثراندازهذراتدربینآنمشخصمیDباتییبا

 بنديدرجه  4-8

مرتبطبیانردهونتایجمطابقباردهتعیینرودEN 933-1آانبایدمطابقبااستانداردبند باتستراهدرجه

رود.اعالم،1جدولدر

 بنديهاي درجهرده -7جدول

 اندازه الک
mm آهن با باالست راه

تا  mm  5/87 اندازه 

mm 55 

         آهن با اندازه باالست راه mm 68تا  mm  5/87آهن با اندازه باالست راه

mm  22 تا    mm 45 

عبور باجرمدرصد

بند ردهدرجه
GCRB A GCRB B GCRB C GCRB D GCRB E 

39199199199199-

-199تا19923تا19923تا6319923

39199تا2223تا2233تا2263تا3939

199تا2929تا3313تا6393تا6339تا2939

23تا369تا939تا931تا931تا3/311

69تا313تا39تا39تا39تا2/999

13تا9----16

3-----

----≥3939تا3/31

-≥33≥39≥39-63تا3/31

رود.بردار ردهدرمحلتودیدبهکارمینمونهآانبرا باتستراهmm2/99اد اماتبرا عبور ازادک-یادآور 

بهکاررود.mm2/99ممکناستبهجا ادکmm93رود،یکادکبااندازهبهکارمی3تا9ررایطمعینوقتیروادار ازدر

مااه،بایددرحدودمشخص6درصد،دربهراا مختیفدریکدورهحداکثر29بند موقعارزیابیتودیددریکسامانهکنترلتودیدکارخانه،حداقلدرجه

قرارگیرد.1جدولردهدر
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 مقدار ذرات ريزدانه 4-4

مرتبطبیانردهدرجدولونتایجمطابقردهتعیینرودEN 933-1مقدارذراتری دانهبایدمطابقاستاندارد

رود.اعالم9

 

 هاي مقدار ذرات ريزدانهرده -2جدول

 اندازه الک

mm 

 حداکثر درصد عبوري برحسب جرم

ردهذراتری دانه

GFRB A GFRB B GFRB

اعالمرده

GFRB C 

تزمنیست> 3/96/99/10/1
رود.بردار ردهدرمحلتودیدبهکارمیآاننمونهبرا باتستراهاد امات-یادآور 

 

 هامقدار ريزدانه 4-5

3ونتایجمطابقردهمرتبطبیانردهدرجدولتعیینرودEN 933-1اابایدمطابقاستانداردمقدارری دانه

رود.اعالم

ااکمترازردهمرتبطبیانااارزیابیرود.اگرمجموعمقدارری دانهتمی  بایدازمقدارری دانهدرمواردتزم،

ری دانه3ردهدرجدول ازسنگدانهبارد، طبقمقرراتمعتبردرمحلاستفاده بایدغیرزیان،  حسابآوراا

روند.
 هاهاي مقدار ريزدانهرده -8جدول

 اندازه الک

mm 

 حداکثر درصد عبوري برحسب جرم

 ااردهمقدارری دانه

FRB A FRB B FRB C FRB

اعالمرده

FRB D

تزمنیست> 963/93/99/13/15/1

رود.کارمیبردار ردهدرمحلتودیدبهآاننمونهبرا باتستراهاد امات-یادآور 
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 شاخص پوسته شدن و شاخص شکل -شکل ذرات 4-6

ونتایجتعیینرودباضوابطپوستهردنEN 933-3بایدمطابقاستانداردانآدرمواردتزم،رکلباتستراه

رود.اعالم2مطابقردهمرتبطبیانردهدرجدول

راخصپوستهردنبایدآزمونمرجعبرا تعیینرکلبارد.

 هاي مقادير حداکثر شاخص پوسته شدنرده -4جدول

 شاخص پوسته شدن
 رده

FlRB 

 15≥13FlRB

 00≥99FlRB

 05≥93FlRB

9393/2FlRBتا2

FlRBاعالمرده>05

NRFlRBتزمنیست

 مواردتزم، EN 933-4بایدمطابقاستانداردآانراخصرکلباتستراهدر نتایجمطابقردهتعیینرود و

رود.اعالم3مرتبطبیانردهدرجدول


 هاي مقادير حداکثر شاخص شکلرده -5جدول

 شاخص شکل
 رده

SlRB 

 10≥19SlRB

 00≥99SlRB

 00≥39SlRB

3939/3SlRBتا3

SlRBاعالمرده>00

NRSlRBتزمنیست
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 طول ذرات  4-1

گیر باسنجهمناسبیاموئینگیارزیابیرود.بایدازاندازهآانطولذراتباتستراه

رودآانمربوطبهعمیکرددردسترسبارد،توصیهمیاا باتستراهویژگیاا بیشتر ازتازمانیکهداده

حدودازدامنهبیانرده،انتخابرود.

6ردهمرتبطبیانردهدرجدولمطابقبایجنتاتعیینرودوبایدانآباتستراهطولذراتدرمواردتزم،

رود.اعالم

 طول ذراتهاي مقادير حداکثر رده -6جدول

 Kg45در يک نمونه بیشتر از  mm 755 ≤درصد جرمی با طول 

 ردهطولذرات

LRB A LRB B LRB C LRB D 

LRB

اعالمرده
LRBE

تزمنیست>10≤19≤6≤3≤2

 فیزيکیالزامات           5

 کلیات       5-7

اصیی نهایییا استفاده در کاربردویژه اینبندبایدمطابقبا در اعالمخوا مشخصرده ضرورتآزمونو

آانمحدودرود.باتستراه

اا فی یکیمناسبانجامرود.بایدبرا تعیینویژگی3اا بیانردهدربنددرمواردتزم،آزمون

اعالمگیتزماستاماحدودمعینیتعریفنشدهاست،بهتراستمقادیربهعنوانردهژویدرموارد کهمقدار

 سمقداراعالمرده است.LARB30متناظربا39آنجیسدساعالمروند.بهعنوانمثالدرجدولضریبXXهرد

استفادهکرد."غیرتزم"توانازردهوقتیخاصیتیموردنیازنیستمی-7يادآوري

ترانطباقبایکردهبرمبنا مقدارخاصیتیکهکمتریامساو مقدارارائهردهاست،انطباقباردهسختگیرانهوقتی-2يادآوري

گیرد.بهطورمشابهانطباقبایکردهبرمبنا ترسمقادیربیشتر رادربرمیاا پایینسمقادیرکمتر بهطورخودکارانطباقبارده

-یکهب رگتریامساو مقدارارائهردهاست،انطباقباردهسختگیرانهسمقادیرب رگتر بهطورخودکارانطباقباردهمقدارخاصیت

گیرد.ترسمقادیرکمتر رادربرمیاا پایین
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 مقاومت در برابر خرد شدن 5-2

 آنجلسلس 5-2-7

مطابقاستانداردمییآنجیسبایدباضوابطضریبدسآانردنباتستراهدرمواردتزم،مقاومتدربرابرخرد

ایرانبااستفادهازررایطبیانردهدرپیوستادفتعیینرودونتایجمطابقباردهمرتبطبیان226رماره

اعالمرود.3ردهدرجدول

 

 

 آنجلسلسهاي مقادير حداکثر ضريب رده -1جدول

 رده آنجلسضريب لس

LARB 

 10≥19LARB

 11≥12RBLA

 11≥16LARB

 00≥99LARB

 00≥99LARB

 01≥01 LARB

RBLAاعالمرده>01

NRLARBتزمنیست

 مقاومت در برابر ضربه 5-2-2

 برابر مقاومتدر مواردتزم، ضوابطضریبدسباتستراهضربهدر  ENآنجیسمطابقاستانداردآانبایدبا

ردهمرتبطبیانردهدر1097-2 استفادهازررایطبیانردهدرپیوستادفتعیینرودونتایجمطابقبا با

اعالمرود.3جدول
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 مقاومت در برابر ضربههاي مقادير حداکثر رده -3جدول

 مقدار ضربه

 درصد

 رده

SZRB 

 11≥12RBSZ

 11≥13RBSZ

 00≥99SZRB

 00≥99SZRB

RBSZاعالمرده>00

NRRBSZتزمنیست

 

 مقاومت در برابر پوشش 5-8

بااستفادهازررایطEN 1097-1آاندربرابرپورشبایدمطابقاستاندارددرمواردتزم،مقاومتباتستراه

اعالمرود.2بیانردهدرپیوستادفتعیینرودونتایجمطابقباردهمرتبطبیانردهدرجدول
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 هاي مقادير حداکثر مقاومت در برابر پوششرده -3دولج

 7ضريب میکرو دوال

 

 رده

MDERB 

 5≥
3MDERB

 7≥
3MDERB 

 9≥
2MDERB 

 11≥
11MDERB 

 10≥
13MDERB 

 15≥
13MDERB 

MDERBاعالمرده>15

NRMDERBتزمنیست

 چگالی ذرات و جذب آب 5-4

 ذراتچگالی    5-4-7

تعیینرودونتایجاعالمرود.سچگادیظاار  EN 1097-6مطابقاستانداردچگادیذراتبایددرمواردتزم،

 جذب آب   5-4-2

 تعیینرودونتایجآانبستهبهاندازهباتستراهEN 1097-6جیبآببایدمطابقاستاندارددرمواردتزم،

اعالمرود.

 شیمیايیالزامات           6

 کلیات      6-7

آاننبایدحاو اج ایامواد غیرازآنچهدرایناستانداردبیانرده،بارد.باتستراه

 شناسیتعريف سنگ      6-2

تعیینرودونتایجاعالمEN 932-3آانبایدمطابقاستانداردرناسیباتستراهدرمواردتزم،تعریفسنگ

رود.



                                                 
1- Micro-Deval coefficient 
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 دوام         1

 کلیات      1-7

اصیی نهایییا استفاده در کاربردویژه اینبندبایدمطابقبا در اعالمخوا مشخصرده ضرورتآزمونو

بایدبرا تعییندواممناسبانجام3اا بیانردهدربنددرمواردتزم،آزمونآانمحدودرود.باتستراه

رود.
ترمقدارخاصیتیکهکمتریامساو مقدارارائهردهاست،انطباقباردهسختگیرانهانطباقبایکردهبرمبنا وقتی-يادآوري

گیرد.بهطورمشابهانطباقبایکردهبرمبنا ترسمقادیربیشتر رادربرمیاا پایینسمقادیرکمتر بهطورخودکارانطباقبارده

-،انطباقباردهسختگیرانهسمقادیرب رگتر بهطورخودکارانطباقباردهمقدارخاصیتیکهب رگتریامساو مقدارارائهردهاست

گیرد.ترسمقادیرکمتر رادربرمیاا پایین

 سالمت سولفات منیزيم      1-2

آانبایدباآزمونسالمتسودفاتمنی یممطابقاستاندارددرمواردتزم،مقاومتدربرابراوازدگیباتستراه

ایرانبااستفادهازررایطبیانردهدرپیوستپتعیینرودونتایجمطابقباردهمرتبط3639مییرماره

اعالمرود.19بیانردهدرجدول

 هاي مقادير حداکثر سالمت سولفات منیزيم رده -75جدول

 مقدار سولفات منیزيم

 درصد کاهش جرم

 رده

MSRB 

 3≥ 
MSRB 

 6≥ 
MSRB 

 MSRBاعالم شده  >6

NRMSRBتزمنیست

 مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن       1-8

 جذب آب به عنوان آزمون غربال براي مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن   1-8-7

تعیینEN 1097-6استانداردروشبیانردهدربایدمطابقمقدارجیبآبآزمونادککردندرمواردتزم،

نتایجاعالمرود.رودو

جرمثابت سجیبآبباتستراهEN 1097-6 تعیینردهطبقاستاندارداگرجیبآب با ،آانارباعرده

.رودمیآانمقاومدربرابریخبستنوآبردنفرضباتستراهنبارد،3/9ب رگتراز

جرمثابت ،آانارباعردهسجیبآبباتستراهEN 1097-6 اگرجیبآبتعیینردهطبقاستاندارد با

تعیینرود.3-3-3یا9-3-3مقاومتدربرابریخزدنوآبردنبایدمطابقبنداا بارد،3/9ب رگتراز
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آانحاو مقدار سنگدانهمتخیخل،تفاوتبینبراوردهردنوبرآوردهنشدنمقاومتدراا راهدربعضیازباتست-يادآوري

گیر چگادیبهجا جیبآببهترارزیابیکرد.نبااندازهتوابرابریخزدنوآبردنرامی

 مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن 1-8-2

،بااستفادهازررایطEN 1097-6بردنبایدمطابقاستانداردآدرمواردتزم،مقاومتدربرابریخزدنو

اعالمرود.11نردهدرجدولبیانردهدرپیوستتتعیینرودونتایجمطابقباردهمرتبطبیا

  مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدنهاي مقادير حداکثر رده -77جدول

 يخ زدن و آب شدن

 درصد کاهش جرم

 رده

FRB 

 1≥
1FRB 

 0≥
9FRB 

 1≥
2FRB 

FRBاعالمرده>1

NRFRBتزمنیست

 )شرايط حدي(مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن با وجود نمک       1-8-8

ب در مقاومت رود ، مراجعه زیر یادآور  سبه تزم موارد مطابقدر باید ردن آب و زدن یخ استانداردرابر

EN 1097-6اعالمرود.دراینحادت،مقاومت19نتایجمطابقباردهمرتبطبیانردهدرجدولتعیینرودو

مراجعهرود ،نبایدتعیینرود.9-3-3بهیخزدنوآبردنسبهبند
آبزدنویخزدهدرنواحیکهچرخهاانسبتبهاوا یخا برا ارزیابیمقاومتسنگدانهنتایجاینآزمونوسییه-يادآوري

بهEN 1367-1دادیاررایطضدیخردیدوموارد کهمقادیرنتایجآزمونروشاستانداردرو میردنامراهباپخشآبرور

کند.کند،فرااممیاارادرررایطحد بیاننمیطورمناسبیعمیکردسنگدانه

بافتمعینسمانندبازادتاینآزمونبرا انواعسنگدانه ررایطردیدکاربردمناسباستندواا تحتاا با

روند.اابهکارنمیبرا کاربردمعمودیامهانواعسنگ
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 هاي مقادير حداکثر مقاومت در برابر يخ زدن و آب شدن با وجود نمک رده -72جدول

 يخ زدن و آب شدن

 درصد کاهش جرم

 رده

FECRB 

 0≥
9FECRB 

 1≥
2FECRB 

 5≥
3FECRB 

 1≥
6FECRB 

 1≥
3FECRB 

 FECRBاعالم شده  >8

NRFECRBتزمنیست

رود.بهکارنمی19رود،حدودجدولانجاممیNACLاا ضدیخغیرازاابااستفادهازمحیولموقعیکهآزمون-یادآور 

 هدايت الکتريکی     1-4

آانبایدتعیینرود.درمواردتزم،ادایتادکتریکیباتستراه

آانفعالتدویننشدهاست.اد اماتبرا اعالمادایتادکتریکیباتستراه

7برندسانن     1-5
 

 عالمت که موارد  مطابق"برندسانن"در باید ردن خرد برابر در مقاومت و کااشجرم مشخصاست

تعیینرود.EN 1097-2وEN 1367-3استاندارداا 
وتحتتاثیرررایطمحیطیااوجوددارتهبارددگرگونیکهممکناستدربعضیبازادتنوعیسنگ"ساننبرند"-يادآوري

اارروعردهوبهامدکهاا اودیهازرود.معموتترکا آغازمیاا سفید/قهوهاینفرآیندباآرکارردندکهرود.آرکارمی

رود.بستهبهمنبعیجهتج یهسنگبهذراتکوچکترمیروند.اینموضوعباعثکااشمقاومتساختمعدنیدرنتمتصلمی

اا ب رگورکستناینفرآیندطیچندماهیاحتیچندداهاتفاقبیفتد.درموارداستثنایی،تج یهسریعدرنتیجهایجادترک

رود.ذراتسنگدانهایجادمی

ردهمطابقباید SBRDLAیاSBRDSZدرپایانآزمونجوراندن،کااشجرمومقاومتدربرابرخردردنس

اعالمرود.13مرتبطبیانردهدرجدول
 


 

                                                 
1- Sonnenbrand 
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 برندساننهاي مقادير حداکثر مقاومت  براي رده -78جدول

 SBRBرده  مقدار نتايج روش آزمون 

آزمونجوراندن

و

آزمونضربه-ادف

یا

آنجیسدسآزمون-ب

کااشجرمبعدازجوراندن



ازجوراندناف ایشمقدارضربهبعد



آنجیسبعدازدساف ایشضریب

جوراندن

1≥



3≥



3≥



 

 

 
SBRBSZ 

 

 
SBRBLA 

 

 

 

 

 

آزمونجوراندن

و

آزمونضربه-ادف

یا

آنجیسدسآزمون-ب

کااشجرمبعدازجوراندن



اف ایشمقدارضربهبعدازجوراندن



آنجیسبعدازدساف ایشضریب

جوراندن

1<



3<



3<



 

 

 
SBRBSZاعالمرده 

 

 
SBRBLAاعالمرده 

 

SBRBNRتزمنیست

 

 ارزيابی انطباق     3

،برا اطمینانازEN 16236ا متناسببااستاندارداا اودیهوکنترلتودیدکارخانهروشبایدراملآزمون

اینکهتودیدبراساسایناستانداردومقادیراعالمرده،مناسباست،بارد.

 تشخیص      3

 تشخیص و توصیف  3-7

آانبایدباضوابطزیررناساییرود:باتستراه

ااندرموردباتستراهروندبایددپوومنبعارائهرود،اگرمواددوبارهجابهجامی،منبعوتودیدکننده-الف

رودبایدارائهرود؛آانکهبردارتانجاممیبازیافتی،منبع/کارخانه/محل/خط

مراجعهرود ؛EN 932-3ارارهسادهبهنوعسنگسبهاستاندارد-ب

آان.اندازهباتستراه-پ

 آهناطالعات اضافی براي توصیف باالست راه  3-2

ضرورتسایراطالعاتبستگیبهوضعیتوادفازکاربرددارد.بهعنوانمثال:

کدمربوطبهتشخیصبرا توصیف؛-الف

آانویژه.موردنیازبرا رناساییباتستراهاراطالعات-ب
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رودتودیدکنندهزمانسفارشواراد اماتویژهامراهباادفکاربردویژهواطالعاتاضافیکهبیانتوصیهمی

رسانیکند.نشدهاسترااطالع

 گذاريگذاري و برچسبنشانه     75

برگتحویلحداقلبایدراملاطالعاتزیربارد:

نام؛-الف

تاریخبارگیر ؛-ب

رمارهسریالبرگ؛-پ

رمارهایناستاندارد؛-ت

عالمتاستانداردایرانسدرصورتدریافتپروانهکاربردعالمتاستاندارد .-ث
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 یوست الفپ

 )اطالعاتی(

 آهنآهن يا خطآهن در محل ساخت از واگن راهبرداري باالست راهنمونه

 مقدمه 7 -الف

می توصیه راهرود باتست ااداف، ردن براورده نمونهبرا  تودید محل از فقط وآان حدود رود. بردار 

نمونهویژگی آزمون پایه بر استاندارد این میاا  محل این از رده تهیه میاا  توصیه روشبارند. رود

بارد.ایران11963مییرمارهبردار مطابقاستانداردنمونه

آانضرور آاندرزمانتحویلیاازخطبردار باتستراههارحالررایطیوجودخوااددارتکهنمونهب

آاندتیلممکناستراملتخریبرو دادهموقعحملونقلیابرا تحقیقدرموردمشکلخطخواادبود.

بردار زیرانجامرود.اا نمونهاستیکیازروشااییبهترخا بارد.درچنینوضعیت

 آهنهن از واگن راهآبرداري باالست راهنمونه   2 -الف

اصولوتعاریفبیانردهدرآاندرمحلساختمطابقبردار باتستراهرودنمونهتوصیهمی7-2-الف با

انجامرود.ایران11963مییرمارهاستاندارد

مییبردار سبهاستانداردبردار ازواگنکامالپرردهبااستفادهازجعبهنمونهرودنمونهتوصیهمی2-2-الف

انجامmm939وارتفاعmm239،عرضmm399مراجعهرود ،باابعادداخییبهطولایران11963رماره

رود.

ا ازیکواگنوازیکمحلخروجواگنکشویییااابرا یکنمونهفیهرودکییهاف ایشتوصیهمی8-2-الف

انجامرود.تسمهنقاده

رودحداقلچهارنمونهبردارتهرود.توصیهمی4-2-الف

می5-2-الف اودینتوصیه رود حدود در s19نمونه بعد حدود باربردار ، آغاز از پایانs19بعد قبلاز

بیناودیوآخر بردارتهرود.اا میانیدرفواصلمنظمباربردار نمونه

بردار کامالبازبارد.رودبازروتخییهدرزماننمونهتوصیهمی6-2-الف

بردار حرکتکند. رو جعبهنمونهkm/hرودواگنباسرعتراهرفتنسحدودتوصیهمی1-2-الف

رودمحتو یکجعبهنمونهدریکمرحیهتهیهرود.توصیهمی3-2-الف

ااازیکنمونهحجمیرو یکسطحتختتمی یارو یکصفحهپالستیکیرودنمونهتوصیهمی3-2-الف

مقاومضخیمبااممخیوطروند.

استانداردتوصیهمی75-2-الف نمونهبهتعدادتزمزیرنمونهمطابقبا رود تقسیمایران11963مییرماره

رود.
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 آهن بدون استفاده از قاب فوالديخطآهن از برداري باالست راهنمونه    8-الف

اابارد.ا راملیکیاچندفاصیهبینریلفیهرودنمونهتوصیهمی7-8-الف

،اول،چهارموترازفضا بینیکریلآانبیشدرصورتنیازبهنمونهباتستراهرودتوصیهمی2-8-الف

بردار رود.سپسازارسهفضانمونه

آاننخستبااستفادهازچنگکباتستوسپسبابیلکوچکیامشابهرودباتستراهتوصیهمی8-8-الف

آنکامالبردارتهرود.

آانراندهرود.بهتراستتمهیداتیبرا اطمینانازیهباتستراهرودباتستبهکفتتوصیهمی4-8-الف

نمونهایجادنشود،درنظرگرفتهرود.اینکهآسیبیدرتیهمحافظوذراتتشکیلداندهدر

رودنمونهتوصیهمی5-8-الف رو یکسطحتختتمی یارو یکصفحها برا ایجادیکنمونهفیهاا

پالستیکیمقاومضخیمبااممخیوطروند.

تقسیمایران11963مییرمارهبهتعدادتزمزیرنمونهمطابقبااستانداردفیهرودنمونهتوصیهمی6-8-الف

رود.

 آهن با استفاده از قاب فوالديآهن از خطبرداري باالست راهنمونه    4-الف

دبهپایینآن،امانطورکهدررکلادفیکقابفوتد دندانه7-4-الف را1داردر نشاندادهردهاست،

آانبهکاربرد.بردار ازخطتوانبرا نمونهمی
ابعادبرحسبمیییمتر




راانما:

:جوشدرز1

:صفحهفوتد 9

 آهنبرداري باالست راهقاب نمونه -7شکل الف
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بیانردانجامرودبهج اینکه3-بردار امانطورکهدربندادفروشنمونهرودتوصیهمی2-4-الف

نمونه به نیاز ریلکه برا فضا بینار استفاده استقابفوتد با بهتر داخلبردار است، چکشبه از

ااراندهرود.اا بتنیبدونآسیببهریلآانراندهرود.بهتراستقابفوتد بینریلباتستراه

تربهداخلوقابوسپسبارانشعمیقآاننخستبااستفادهازچنگکرودباتستراهتوصیهمی8-4-الف

رودبرا ابیلکوچکیامشابهآنانجامرود.توصیهمیبردارتنتیهپایینیببهتراستباتستبردارتهرود.

داندهآندرنمونه،تمهیداتیدرنظرگرفتهاطمینانازآسیبنرسیدنبهرکلیاتیهمحافظوذراتتشکیل

رود.

ا رو یکسطحتختتمی یارو یکصفحهاابرا ایجادیکنمونهفیهرودنمونهتوصیهمی4-4-الف

مقاومضخیمبااممخیوطروند.پالستیکی

تقسیمایران11963مییرمارهرودنمونهفیهبهتعدادتزمزیرنمونهمطابقبااستانداردتوصیهمی5-4-الف

رود.
 آهن اين استانداردبندي و وضعیت براي منابع مواد باالست راهفهرست مواد با کدهاي رده -7جدول الف

 سابقه کاربرد مواد ويژه فرعی کد منبع کد

الزامات 

ويژه در 

 استاندارد

الزامات اضافی 

شناسايی شده براي 

 تخصیص

P 
اا سنگدانه

طبیعی
P 

رناسیبیانامهانواعسنگ

 EN 932-3ردهدراستاندارد
خیربییبیی

A
صنایعبازیافتی

ساختوتخریب

A1 خیرآسفادتاصالحرده--

A2خیربتنرکسته--

A3خیرمصادحبنایی،آجررکسته--

A4مخیوطA1،،A2وA3خیر--

B

صنایعسوزاندن

زبادهجامد

رهردار 

B1 

aخاکسترکفکورهرهردار 

سراملخاکستر

 MIBAسبک س

--خیر

B2
خاکسترسبککورهرهردار 

 MIFAس
--خیر

C
صنایعتودید

سنگنیرو زغال

C1 خیرسنگخاکسترسبکزغال --

C2
خاکسترسبکسوختبستر

 FBCFAمایعس
-- خیر

C3خیرتوفجوران --

C4خیرسنگخاکسترکفزغال --
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 ادامه -7جدول الف

 سابقه کاربرد مواد ويژه کد فرعی منبع کد

الزامات 

ويژه در 

 استاندارد

الزامات اضافی 

شناسايی شده براي 

 تخصیص

D
صنایعفوتدو

آان

D1 
گدازهکورهانفجار 

ا   سریشهGBSا سدانه
 - خیر

- 

D2 

گدازهکورهانفجار خنک

 ABSسردهبااوا

سکریستالرده 

 - خیر

- 

D3 
گدازهکورهاکسیژنپایه

 BOS،سگدازهتبدییی
 - خیر

- 

D4 
گدازهکورهقوسادکتریکیساز

 EAF Cتودیدفوتدکربنی،
 - خیر

- 

D5 

گدازهکورهقوسادکتریکیساز

تودیدفوتدآدیاژبات/ضد

 EAF Sزنگ،

 - خیر

- 

D6 خیرفروکرمیومگدازه - - 

E
صنایعفی  بدون

 آان

E1 خیرگدازهمس--

E2خیربدنومگدازهمودی--

E3 خیرگدازهرو--

E4خیرگدازهفسفر--

Fگر ریختهصنایع 

F1 خیرگر ماسهریخته-
-

F2خیرگر گدازهکورهکوپلریخته-
-

G
صنایعسنگ

معدنومعدن

G1  خیرزغالسنگقرم --

G2
سنگتفادهازمعدنزغال

سخت
- خیر

-

G3خیرتمامموادحاصلازمعدن --

G4خیرنفتکورهمصرفرده --

H
کاراا تروبی

نگهدار 

H1 خیرماسهضایعاتتروبی- - 

H2رخیرسضایعاتتروبی- - 
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 ادامه -7جدول الف

 سابقه کاربرد مواد ويژه کد فرعی منبع کد

الزامات 

ويژه در 

 استاندارد

الزامات اضافی 

شناسايی شده براي 

 تخصیص
I


--خیرخاکحفار  I1متفرقه

I2خیرخاکسترتفادهکاغی--

I3خاکسترسوختتفادهفاضالب

سرهر  

--خیر

I4 خیرخاکسترقیر--

I5 خیرریشهرکسته--

I6خیررسمنبسط--

aاد اماتخاکسترکفMSWI.براساستجربهنصبربکهاستند
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

آهن آهن يا خطآهن از واگن راهبرداري باالست راهراهنمايی براي تفسیر نتايج در مواردي که نمونه

 شودانجام می

توصیهمی  7-ب کردنویژگیرود نمونهبرا ارزیابیبرآورده محلتودیدمطابقاستاندارداا، مییبردار در

 ایران11963رماره طبقروشانجامرده مقادیرو با و آزمونرده ایناستاندارد در اا آزمونبیانرده

مشخصردهمناسبمقایسهرود.

اانانجامخواادرد.آانیاازخطبردار ازواگنراهرحالررایطیوجودخوااددارتکهنمونهابه   2-ب

دراا آزمونیکسانومقادیرمشخصردهمناسببهکاررودبهج ااییروشبهتراستدرچنینوضعیت

اا آزمونروشتوانونقلرو دادهباردکهدراینصورتمیآاندرحملموارد کهتخریبباتستراه

.برا ارزیابیبهکاربردرامعینی

آانباآانیاازخطاا اخیردهازواگنراهاانتایجحاصلازنمونهرودبرا اینآزمونتوصیهمی 8-ب

آانتخریبردهطیحملباتستراهمقایسهرودودرصورتیکهاینحدوداز1حدودارائهردهدرجدولب

ونقلیاسایشبیشترنشودممکناستقابلقبولدرنظرگرفتهروند.

اند،برا اادافاطالعاتیوبرا ایجادمبانیآانقبلازپرکردنبردارتهردهااییکهازخطنتایجنمونه 4-ب

روند.بحثبینتامینکنندهومشتر بهکارمی
 آهن طی حمل و نقلتخريب باالست راه -7جدول ب

 رده توصیف بند آزمون

A B C 

حداکثردرصدجرمی6-9

mm2/99عبور ازادک

تزمنیست33

حداکثردرصدجرمی6-9

mm93عبور ازادک

تزمنیست63
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 پپیوست 

 (الزامی)ا

براي تعیین مقاومت باالست  EN 1367-2شرايط اعمال شده به روش آزمون بیان شده در استاندارد 

 آهن با آزمون سولفات منیزيمراه

 کلیات  7-پ

آانوقتیدرمعرضبیانردهبرا ارزیابیرفتارباتستراهEN 1367-2آزمونبایدامانطورکهدراستاندارد

گیردبااعمالررایطزیرانجامرود.آزمونسودفاتمنی یمقرارمی

 وسايل الزم  2-پ

:EN 1367-2:2009استاندارد6مطابقبند

استاندارد-الف ادکEN 1367-2:2009در اندازه ادکmm12وmm19اا با با اندازه ،mm2/99اا با

mm3/31،mm29وmm39اند؛جایگ ینرده

جایگ ینg1ودرستیkg99باg1/9ودرستیkg9ظرفیتترازوازEN 1367-2:2009دراستاندارد-ب

اند؛رده

EN 1367-2:2009استاندارد1ورکل3-6دربند-پ عمقوابعادبایدmm2سبدبایددارا اندازهمش،

mm969وقطرmm939بارد.

 هامعرف  8-پ

محیولارباعردهسودفاتمنی یمبرا ارآزمونتزماست.L19،3،بندEN 1367-2:2009تحتاستاندارد

 هاتهیه کردن آزمونه  4-پ

 استاندارد EN 1367-2:2009تحت بند ،3 جرم دارا  باید تزم آزمونه دو ،gرامل19999±199س  

gاندازه ازسنگدانه3999±39س اندازهزسنگدانه ا3999±39سgوmm29تاmm3/31اا با اا با

mm29تاmm39.بارند

ادکرود.mm2/99،ارآزمونهبایدباادک3-3،بندEN 1367-2: 2009تحتاستاندارد

 روش انجام آزمون  5-پ

:2،بندEN 1367-2:2009تحتاستاندارد

تکراررود؛چرخه19،فرآیندبایدبرا 2-2دربند-الف

.ادکرودmm2/99بهصورتدستیباادک،2-6دربند-ب

 محاسبه و بیان نتايج  6-پ

بارد.g1باتقریبmm2/99بایدجرمباقیماندهرو ادکMZ،19،بندEN 1367-2: 2009دراستاندارد
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 گزارش آزمون  1-پ

اینپیوستتهیهرود.،بااعمالررایطکاربردبیانردهدرEN 1367-2:2009گ ارشآزمونمطابقاستاندارد
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 تپیوست 

 (لزامی)ا

براي تعیین مقاومت در برابر  EN 1367-1شرايط اعمال شده به روش آزمون بیان شده در استاندارد 

 آهنيخ زدن و آب شدن باالست راه

 کلیات   7-ت

 ررایطکاربردEN 1367-1آزمونبایدمطابقاستاندارد آبردنبا یخزدنو برابر برا تعیینمقاومتدر

اعمالردهزیربهروش،انجامرود.

 زير آبقرار گرفتن در معرض يخ زدن در    2-ت

99چرخهیخزدنوآبردندرظرف،تحت19اابهجا نمونهEN 1367-1:2007،استاندارد9-3دربند

گیرند.چرخهیخزدنوآبردنقرارمی

 گزارش آزمون   8-ت

بااعمالررایطکاربردبیانردهدراینپیوستانجامرود.،EN 1367-1گ ارشآزمونمطابقاستاندارد
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 پیوست ث

 )اطالعاتی(

 کتابنامه



[1] EN 932-2, Tests for general properties of aggregates — Part 2: Methods for reducing 
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