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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3دةمـا  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكـز  نظـران  صاحب *مؤسسه سانكارشنا از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط 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  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و انصادركنندگ

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان ياصل اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  يازمنـدي ن و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  لحصـو  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  تمحصـوال  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و هـا  سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها گاهآزمون محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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و  

  پيش گفتار

  

 آن نـويس  پـيش  كـه  " روش آزمون -هاي درشت  تعيين درصد شكستگي سنگدانه -  سنگدانه " استاندارد

دويست و  در و شده تدوين و تهيه ايران تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط هاي دركميسيون

 مـورد   24/12/1387 مـورخ  سـاختمان و مصـالح سـاختماني    استاندارد ملي كميتة اجالسسي و هفتمين 

 و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،است گرفته قرار تصويب

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه داردهااستان

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  
ASTM  D 5821 – 2001 , Standard Test Method for Determining The Percentage of 

Fractured Particles in Coarse Aggregate 



ز  

  مقدمه

يكي از اهداف . مي باشند سنگدانه درشتعضي از مشخصات فني دربردارنده الزاماتي براي درصد شكستگي ب

هاي مصالح  بين ذرات در مخلوط چنين الزاماتي حداكثر كردن مقاومت برشي با افزايش اصطكاك داخلي

كاربرد ديگر آن تامين استحكام براي . باشد مي) اندود شده با قير يا سيمان(سنگي غير چسبنده يا چسبنده 

هاي  فيت بافت مصالح سنگي در رويهمصالح سنگي مصرفي در آسفالت سطحي و نيز افزايش اصطكاك و كي

تاندارد براي تعيين درصد شكستگي مصالح براي بررسي العمل اسآزمون يك دستوراين روش . استروسازي 

   .د مورد نياز مي باشدمورد قبول بودن آنها از لحاظ درصد شكستگي در موار

با توجه به تعداد وجوه شكسته ي مورد نياز براي يك مشخصات فني ذكر شده در مراجع و دستور العمل ها 

اين نظر كه آيا درصد جرمي ذرات شكسته مورد چنين از هم. است متفاوتسنگدانه شكسته با يكديگر 

اگر مشخصات فني در موارد فوق معياري را  .استفاده قرار مي گيرد يا درصد عددي آنها، با هم تفاوت دارند

ي درصد شكستگي به صورت جرمي  يك وجه شكسته و محاسبه مشخص نكرده باشد، از معيار حداقل

  .وداستفاده ش

 

 



  1

  روش آزمون - هاي درشت  شكستگي سنگدانه تعيين درصد -   سنگدانه

  و دامنه كاربرد هدف   1

هاي شكسته در  دانهدرصد جرمي يا درصد عددي سنگتعيين روش آزمون اين استاندارد هدف از تدوين 

   باشدط مشخصي ايمنطبق بر شرها بايستي  اين سنگدانه .باشند مي درشت هاي سنگدانه

. ارد ايمني كه هنگام استفاده از اين استاندارد بايستي مد نظر قرار گيرد اشاره نشده استدر اين استاندارد به همه مو -هشدار

هاي كاربردي آن را قبل از استفاده  را تهيه و محدوديتايمني و حفاظتي  هاي كننده از اين استاندارد بايد دستورالعمل استفاده

 .رعايت نمايند

  مراجع الزامي  2

بدين ترتيـب  .ها ارجاع داده شده است راتي است كه در متن اين استاندارد به آنزير حاوي مقرالزامي رك مدا

  .شود آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعـدي آن   در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، 

ها ارجاع داده شده  مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه  است،

  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 ك وورقصـفحه فلـزي مشـب   ,تـورفلزي  -آزمـون  كهـاي ال - 1382سـال   – 295استاندارد ملـي ايـران    2-1

  اه چشمهاندازه اسمي  -الكتروفرمي

  واژه نامه –مصالح راه ها و روسازي  قيري مواد و قير  1386ـ سال  517استاندارد ملي ايران  2-2

برداري از شن و ماسه و سنگ قطعـات سـنگي كـه در     نمونه - 1370ـ سال   671استاندارد ملي ايران   2-3

  سازي بكار ميرود جاده

  كدي سنگدانه هاي ريزودرشت توسط الروش آزمون دانه بن:  1378ـ سال  4977استاندارد ملي ايران   2-4

 نههاي سنگدا نمونه دادن كاهش - سنگدانه - ساختماني مصالح 1383ـ سال 7146استاندارد ملي ايران   5- 2

  كار روش - آزمون اندازه تا

  

  و تعاريف اصطالحات  3

  : رود مي كار به زير تعاريف و اصطالحات استاندارد، اين در

3-1  

  مساحت تصوير 

ر در هنگامي كه از روبرو نگاه در اين استاندارد منظور از مساحت تصوير سطح، مساحت وجه مورد نظ

  )را ببينيد 1شكل ( .كنيم مي باشد مي



  2

3 -2  

  جه شكستهو  

زبر يا شكسته يك سنگدانه كه در اثر عمليات سنگ شكني توسط وسايل مصنوعي يا  ،يك سطح گوشه  دار  

  ).را مالحظه نماييد 2-2بند اصطالحات استاندارد . (بوسيله طبيعت ايجاد شود

ر مساحت تصوير سطح وجه مورد نظكه  شود ميشكسته در نظر گرفته اين استاندارد يك وجه وقتي  در

حداقل به اندازه يك چهارم مساحت   )كنيم هنگامي كه از روبرو به آن نگاه ميمساحت وجه مورد نظر (

راي ادو ) سنگدانهيا مساحت بزرگترين وجه  حداكثر سطح مقطع عرضي( باشدتصوير سطح مقطع سنگدانه 

   .شود ميكوچك ن هاي شكستگي هاي نهاين شامل دندا. تيز و يا اندكي ساييده باشند هاي لبه

به  برقرار باشد Xmax 25./≥ Af  يك  سطح فقط وقتي سطح شكسته در نظر گرفته خواهد شد كه شرط

  .درصد باشد 25از  ممكن برابر يا بزرگتر تصوير وجه شكسته به بزرگترين تصويرين معني كه مساحت ا

  ).ببينيدرا 1شكل (

اشند؛ الزاما در يك وجه نيز شكسته بوده و به عنوان شكستگي در هايي كه در دو وجه شكسته ب بديهي است سنگدانه: ياداوري

  .شوند يك وجه لحاظ مي

3-3   

  نگدانه شكستهس

  ).يك يا دو وجه معموالً(اي كه حداقل كمترين تعداد سطوح شكسته مورد نظر را داشته باشد  سنگدانه

3-4  

  سطح مبنا 

نها با يكديگر اختالف زاويه اي دارند، صفحه در صفحات شكسته اي كه به يكديگر پيوسته بوده و سطوح آ 

  .گيريم اي كه داراي مساحتي بزرگتر نسبت به ديگر صفحات است را صفحه مبنا در نظر مي

  

  
  يك سنگدانه شكسته با يك وجه شكسته - 1شكل 

 قطعه شكسته

  بزرگترين وجه

  مساحت مقطع عرضي
(Xmax) 

 وجهمساحت تصوير 

هنگاميكه از  شكسته

  روبرو نگاه كنيم

(Af) 



  3

3-5   

  صفحات شكسته پيوسته

حه نشكسته اي ارتباط آنها مي شود كه به يكديگر متصل بوده و هيچ صفاطالق  شكسته يصفحاتي صفحاتبه 

 .را با يكديگر قطع نكند

3-6   

  معيار تعيين وجه 

از بين صفحات در صورتي كه يك صفحه شكسته حداقل مساحت شكستگي را نداشته باشد مي توان  

صفحه مبنا در نظر كه به يكديگر پيوسته هستند، صفحه اي كه داراي بزرگترين سطح مي باشد را اي  شكسته

جزء  ،درجه  مي سازند 45زاويه كمتر از  مبنارا كه با امتداد صفحه  اي وع صفحات پيوستهگرفت و مجم

  .صفحه مبنا در نظر گرفت

در شكل شماره دو، چهار سطح شكسته يك سنگ دانه كه به يگديگر پيوسته هستند شماره گذاري شده اند، 

سطح . در نظر گرفت وجهتوان يك  را مي 3و 1،2با توجه به معيارهاي گفته شده در باال مجموع سطوح 

 .زاويه سطوح را با آن سنجيده ميشودو  مي باشدبا توجه به اينكه مساحت بيشتري دارد سطح مبنا  3شماره 

در مجموع سطوح شكسته اين وجه لذا درجه با سطح مبنا مي باشد،  45داراي زاويه بيش از  4سطح شماره 

  .آيدنمي   به حساب

3-7   

  ديگر وجهتشخيص معيار 

تامين مطابق با معيارهاي آورده شده در باال در صورتي كه يك صفحه شكسته حداقل مساحت شكستگي را  

با امتداد صفحه كه  سطوحي، ديگربراي بررسي شكستگي در وجه وجه اول در نظر گرفته مي شود و  كند،

 د را مي توان وجه دوم در نظردارنزاويه درجه اختالف  30حداقل  ي وجه اول يا امتداد صفحه مبناي آنمبنا

  
  وجوه شكسته يك سنگ دانه - 2شكل 
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مين شكستگي در وجه اول به حساب آمده اند، در محاسبه وجه بديهي است كه سطوحي كه براي تا .گرفت

بيش از  2و  1با توجه به اينكه اختالف زاويه سطوح  سهشماره  شكلبراي مثال در . دوم نبايد منظور گردند

  .وجه جداگانه در نظر گرفت  را دو 2و 1ي باشد لذا مي توان سطوح درجه م 30

  نمونه برداري   4

  .انجام دهيد 3-2از مصالح سنگي را مطابق با دستورالعمل بند  برداري نمونه 1- 4

  آماده كردن نمونه 2- 4

كامالً از  را طي عمليات الك كردن سنگدانه ريز و درشتنمونه را به اندازه كافي خشك كنيد تا بتوان  

  يكديگر جدا نمود

  
  وجوه  مختلف در يك سنگدانه -3شكل 

  

با تا وزن آن ثابت شده و يا  كنيدخشك  درجه سلسيوس )110±5( نمونه ها را در آون در دماي 2-1- 4

  .نباشددرصد  1/0تغيير وزن نمونه بيش از  ،كردنادامه عمليات خشك 

الك كنيد تا از  1- 2بند  لكي كه مشخص شده است، مطابق با روشهر ا  يا با مترميلي 75/4نمونه را با الك  

باقيمانده روي الك را با استفاده از يك دستگاه  سپس. استفاده شود آزمونمصالح باقيمانده روي الك براي 

   .كاهش دهيد آزمونبه مقدار مناسبي براي  5-2بند  تقسيم كننده مطابق دستورالعمل

  آزمونهجرم  3- 4

جرم نمونه ( جرم نمونه نباشد% 1دانه بيش از سنگترين  اي باشد كه جرم درشت بايد به اندازه هآزمونجرم 

جدول و يا جرم نمونه حداقل برابر مقادير  )برابر جرم درشت ترين دانه باشد 100از  كمترمورد آزمون نبايد 

  .بودك عمل خواهد و حالت ذكر شده كمترين مقدار بدست آمده مالاز د. باشدشماره يك 

هـاي   متر و بزرگتـر، هنگـامي كـه مقـدار سـنگدانه     ميلي 19براي مصالح سنگي با حداكثر اندازه اسمي  4-4

توانـد   متر يا الك كوچكتر تعيين مي گردد، نمونه آزمون مـي ميلي 75/4شكسته براي مصالح مانده روي الك 

توانـد بعـداً مطـابق دسـتورالعمل      متـر مـي  ميلي 5/9بخش رد شده از الك . متر جدا شودميلي 5/9روي الك 



  5

اي كـه در   هاي شكسته بدين ترتيب تعداد سنگدانه. گرم كاهش داده شود 200به حداقل  5-2استاندارد بند 

 در اين حالت درصد ذرات شكسته بـراي هـر قسـمت   . حين انجام اين آزمون بايد جدا شوند، كاهش مي يابد

شود تا مجمـوع درصـد    ي هر بخش محاسبه مي شكسته و درصد وزني ميانگين بر اساس جرم ذرات محاسبه

  .شكستگي ذرات در كل نمونه منعكس شود

  روش آزمون   5

  اصول آزمون  5-1

ثابت بوده و در طي  آزموندر اين آزمون فرض بر اين است كه وزن ذرات و يا درصد رطوبت آنها در طول 

  . شود ميندي ايجاد نتغييري در سطوح شكستگي در عمليات الك كردن و دانه ب آزمون

   وسايل 5-2

  .درصد جرم آزمونه را داشته باشد 1/0دقيق كه قابليت قرائت جرم در محدوده  يك ترازو  ترازو  2-1- 5

  4-2بند مطابق با مشخصات  هاي الك هاالك  2-2- 5

  درجه سلسيوس )110±5(با قابليت ايجاد دماي  خانهگرم 2-3- 5

  لرزاننده 2-4- 5

  جرم  الزم براي آزمون -1جدول 

  

  
  

ها به مقدار مورد نظر  نمونهكاهش مناسب براي با ظرفيت  مقسميك   )دستگاه كوارتر( ممقس  2-3- 5

 5- 2بند  طبق استاندارد

  كردن ذرات مصالح سنگي  بندي تهيك كاردك يا ابزار مشابه به منظور دس   كاردك  2-4- 5

اسمي ثر اندازه حداك

لك مربعي ا هاي چشمه

mm)(  

حداقل جرم نمونه 

باقيمانده روي  آزمون

  )g(الك 

5/9  200  

5/12  500  

19  1500  

25  3000  

5/37 7500  

50  15000  

63  30000  

75  60000  

90 90000  
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 .جدا شده در هر بخش را در آن جمع آوري كردهاي  نهي كه بتوان نموهاي سيني   ظروف نمونه  2-5- 5

  

  روش انجام آزمون 5-3

 بشوييد تا ايد ي تعيين ذرات شكسته در نظر گرفتهمانده بر روي الك مورد نظر را كه برا نمونه باقي 3-1- 5

) 1-2-4بند (، ثابتجرم رسيدن به را تا  هاو سپس آن ها باقي نماند هيچ ذره ريزي بر روي سطح سنگدانه

   .نيددرصد جرم نمونه خشك اوليه تعيين ك 1/0جرم نمونه و هر جرم ديگر را با دقت . كنيد خشك

  

را روي يك سطح صاف و تميز با اندازه مناسب كه امكان بررسي  آزموننمونه خشك شده براي   3-2- 5

بررسي كنيد كه آيا يك ذره با معيار شكستگي مطابقت دارد يا . دقيق هر ذره فراهم باشد، بگسترانيدچشمي 

اگر وجه . در معرض ديد قرار گيرد ماًسنگدانه را به گونه اي نگه داريد كه وجوه آن مستقيبراي اين كار . نه

  .آن وجه را يك وجه شكسته در نظر بگيريد ،باشدرا داشته  2-3مورد نظر الزامات بند 

  :با استفاده از يك كاردك يا وسيله مشابه ديگري نمونه را به دو قسمت به شرح زير جدا كنيد 3-3- 5

 .ياز را دارا مي باشدشكسته بر اساس اينكه تعداد وجوه شكسته مورد ن قطعات - 1

 .كه با معيارهاي مشخص شده مطابقت ندارند قطعاتي - 2

توجه داشته باشيد كه برخي . شكسته استفاده كنيدهاي  نهبراي كمك در تشخيص سنگدا 7تا  2هاي از شكل

ي  اگر تعداد وجوه شكسته. بيش از يك وجه شكسته دارند 4تا  2نشان داده شده در شكلهاي هاي  نهاز سنگدا

سنگدانه مورد نياز در مشخصات فني ارائه نشده باشد، تعيين درصد شكستگي بر اساس حداقل يك وجه 

  .شكسته انجام خواهد شد

جرم يا تعداد ذراتي كه در گروه ذرات شكسته قرار دارند و جرم يا تعداد ذراتي كه با معيارهاي   3-4- 5

ي درصد ذرات شكسته از جرم استفاده كنيد مگر  براي محاسبه. مشخص شده مطابقت ندارند را تعيين كنيد

  .شده باشد ستهخوا ذرات شكسته اينكه درصد شكستگي بر حسب تعداد 

) بر اساس تعداد وجوه شكسته(شكستگي  وجهاگر تعيين درصد شكستگي براي تعيين بيش از يك    3-5- 5

يا  وجهصد شكستگي در دو در 40يا بيشتر و  وجهدرصد شكستگي در يك  70براي مثال (انجام گيرد، 

  .را براي هر نوع درصد شكستگي در روي همان نمونه تكرار كنيد آزمون) بيشتر

  محاسبات 6

رابطه درصد طبق  1را با دقت  مورد نظربا تعداد وجوه شكسته ي  قطعاتدرصد جرمي يا درصد عددي   1- 6

  :زير گزارش نماييد

  

P=[  

:كه در آن  

: P ؛ا تعداد وجوه شكسته مورد نظررات بدرصد ذ  

: F  ؛ا دارندر مورد نظرجرم يا تعداد ذراتي كه حداقل تعداد وجوه تعداد شكسته ي  
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:N  جرم يا تعداد ذراتي كه در گروه ذرات غير شكسته قرار دارند و با معيار سنگدانه ي شكسته

  .مطابقت ندارند

 

  گزارش آزمون 7

  :اشدگزارش آزمون بايستي شامل موارد زير ب

  )تعداد وجه شكستگي مورد نظر(. ونه بر اساس آن ارزيابي شده استمعيار شكستگي را كه نم  1- 7

  )برحسب گرم ( .شده آزمون سنگدانه درشتجرم كل نمونه ي   2- 7

  .بر روي آن باقي مانده است  آزموندر ابتداي  آزموننمونه ي  كه الكي را 3- 7

  .يا تعداد ذرات شكسته مي باشد به اينكه بر اساس جرم عيين درصد شكستگي با توجهمبناي ت  4- 7

  دقت و انحراف   8

 34در يك تحقيق رسمي كه توسط كه ، انتاريو كاناداطي گزارش وزارت راه و ترابري ايالت   دقت  1- 8

انجام ) درصد بود 76كه درصد شكستگي آن تقريبا (شكسته  آزموده بر روي دو نمونه شن تقريباً اپراتور كار

بنابراين در نوزده مورد از بيست مورد، تفاوت در . درصد بدست آمد 2/5گرفت انحراف استاندارد ميانگين برابر 

درصد  7/14انجام شده توسط اپراتورهاي كارآزموده با مصالح يكسان نبايد بيش از  آزموننتايج دو 

  .ميانگينشان باشد

درصد  6/7ندارد ميانگين برابر يرماهر انجام مي گيرد انحراف استاوقتي اين آزمون توسط اپراتورهاي ماهر و غ  -يادآوري

  .باشدمي

انحرافي ندارد زيرا كه مقادير بدست آمده فقط مي تواند بر اساس اطالعات  آزموناين روش   انحراف  2- 8

  .تعيين شوند آزموناين روش 
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  )تيز، سطوح زبر هاي گوشه(شكسته  سنگدانه - 4شكل 

  

  

  
  )تيز، سطوح صيقلي هاي گوشه(شكسته نه سنگدا -5شكل 

  

  
  )، سطوح زبرگرد هاي گوشه(شكسته سنگدانه  - 6شكل
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  )لب پر شده(نشكسته  سنگدانهدو در كنار ) وسط(شكسته سنگدانه  - 7شكل 

  

  
  )گرد، سطوح صيقلي هاي لبه(نشكسته سنگدانه  - 8شكل 

  

  
  )قطعات گرد، سطوح صيقلي(نشكسته سنگدانه   -9شكل 

  

  


