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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3 مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

  .دارد عهده به را
 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 تجاري و ليدي، فناوريتو به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است

 بـه  نظرخـواهي  بـراي  ايـران  ملـي  نويس استانداردهاي پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي

 آن بـا  مـرتبط  ملـي  كميتـة  در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته
 كننـد دركميتـة   مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 تلقـي  ملـي  ين ترتيب، استانداردهاييبد. شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي

 اسـتاندارد  مؤسسه كه مربوط انداردملي است كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
(IEC)2 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (OIML)3 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابط هاتن عنوان به و است(CAC)5 در 

 آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت

 كنندگان، حفـظ  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 از اجـراي بعضـي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 . نمايـد  اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، ماقال يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

 را آن بنـدي  و درجـه  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه
 آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري

 )واسـنجي (كاليبراسـيون   و مراكـز  ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 در و كنـد  يمـ  ارزيـابي  ايـران  تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل

 يكاهـا،  المللـي  بـين  دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت

 ملـي  اسـتانداردهاي  سـطح  ارتقـاي  براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون 

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران
  
  
  
  

                                                 
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  فهرست مندرجات
            

  صفحه   نوانع
  ج  استاندارد ةآشنايي با مؤسس

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ز  گفتار پيش
 1  هدف   1

  1  كاربردة دامن  2
 2  مراجع الزامي  3

 3  وسايل  4

 3  گيري نمونه  5

 4  ها  مغزه  6

 4  ها تعيين مقاومت فشاري مغزه  7

 9  ها تعيين مقاومت كششي مغزه  8

  10  يرهاتتعيين مقاومت خمشي   9
 12  گزارش آزمون  10
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  گفتار پيش
  

كه  »روش آزمون- گيري شده و تيرهاي اره شدة بتني  هاي مغزه تهيه و آزمون نمونه - بتن« استاندارد
سهامي (توسط شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك  هاي مربوط نويس آن در كميسيون پيش
مهندسي ساختمان و مصالح ملي  ةاجالس كميتدويست و شصت و ششمين تدوين شده و در تهيه و ) خاص

 3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده  3/11/1388مورخ  هاي ساختماني و فرآورده
عنوان  ه، ب1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه  ةمؤسسقانون اصالح قوانين و مقررات 
  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

صنايع، علوم و خدمات،  هاي ملي و جهاني در زمينة براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين داستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجدي

اين، بايد بنابر. مورد توجه قرار خواهد گرفت جديدنظر در كميسيون فني مربوطت استاندارد ارائه شود، هنگام
  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردهمواره از آخرين تجديد

  
  :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ةخذي كه براي تهيĤبع و ممن
  

ASTM C42/C42M-04: 2008, Standard Test Method Obtaining and Testing Drilled Cores and 
Sawed Beams of Concrete. 
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  روش آزمون-بتني ةه شدگيري شده و تيرهاي ار هاي مغزه تهيه و آزمون نمونه-بتن

  هدف  1
 يامقاومت فشاري طول يا  براي تعيين)الف(و آزمون سازي  هدف از تدوين اين استاندارد تهيه، آماده   1-1

راي تعيين مقاومت خمشي تيرهـاي اره شـدة بتنـي    ب) ب(گيري شدة بتني و  هاي مغزه هنمونمقاومت كششي 
  .است

ات اضافي در خصـوص  يحتوضكه  شود اشاره مي هايي ها و زيرنويس متن اين استاندارد به يادآوريدر   1-2
) هـا  كلو شـ  هـا  جـدول  ردبه استثناي موارد ذكر شده ( هاي ها و زيرنويس اين يادآوري. زمون استاين روش آ

  .نبايد به عنوان الزام مطرح شوندبراي اين استاندارد 

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -1هشدار 
  . آنرا مشخص كند هاي اجرايي است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت و قبل از استفاده محدوديت

  كاربرد ةدامن  2
 ها جهت تعيـين مقاومـت فشـاري،    براي تهيه و آزمون آزمونه ي رااين روش آزمون مراحل استاندارد   2-1

  .سازد مقاومت خمشي بتن در محل فراهم ميكششي و  مقاومت
قاومـت كـم   بـه دليـل م   شوند كه ترديدي در كيفيت بـتن در محـل    ها زماني تهيه مي آزمونه ًمعموال  2-2

ديگر كاربردهاي اين از  در سازه وجود داشته باشد، 1خرابي هاي هنشان شده در هنگام اجرا يا هاي آزمايش نمونه
  .است تر هاي قديمي آوردن اطالعات مقاومتي در سازهفراهم آزمون روش 

از  بيشـتر اييني هاي پـ  معموالً در بخش كه اي است سازه 2المانمتاثر از موقعيت آن در مقاومت بتن     2-3
كـه  افقـي  بـه سـطح    گيري نسـبت  ها متاثر از جهت مغزه اومت مغزهچنين مق هم .استسازه بااليي  هاي بخش
. با سطح افق، كمتر استموازي  گيري شدة هاي مغزه معموالً مقاومت آزمونه. باشد مي ود،ش ريزي انجام مي بتن

بتني و هنگام مقايسه نتايج آزمون مقـاومتي   هاي  مونهن ةگيري براي تهي اين موارد بايد در طراحي محل نمونه
  .شود  در نظر گرفته

 هـا و تيرهـاي   گيري شدة مغزه آزمون، بر روي مقاومت اندازه هنگاممقدار و توزيع رطوبت در آزمونه    2-4
ط روش اجرايي استانداردي كه هنگام آزمون ما را مطمئن سازد شرايط آزمونـه مشـابه شـراي    .ي موثر استبتن

سازي رطوبتي در ايـن روش آزمـون، بـه منظـور      يندهاي آمادهآفر. باشد، وجود ندارد رطوبتي بتن در سازه مي
فــراهم آوردن شــرايط رطــوبتي تكرارپــذير بــراي بــه حــداقل رســاندن اختالفــات بــين آزمايشــگاهي، درون  

  .باشد سازي آزمونه مي آزمايشگاهي و كاهش اثرات رطوبت وارد شده در حين آماده

                                                 
1 -Distress 
2 -Element 



2 

 

آوري  صورت استاندارد عمل هكه ببتني متناظر   ةمغزه و مقاومت فشاري استوان بين مقاومت فشاري   2-5
در محل و  رطوبتدما و  ةبتن، سابق يمقاومتردة از قبيل بسياري عوامل . جامعي وجود ندارد ةرابطاست  شده

كه مقاومت  ه استشد ز فرض مياز ديربا. گذارند مقاومت بتن بر روي اين ارتباط اثر ميهاي كسب  ويژگي
معيار . ها كاربرد ندارد موقعيت ةاما براي هم. هاي بتني متناظر است مقاومت استوانه 85%ها معموالً  مغزه

. شود ارائه مي باشد، ها مي تمام مشخصات آزمون ةكنند شخصي كه تعيينتوسط   پذيرش براي مقاومت مغزه
  .هاي جديد را فراهم كرده است ها براي سازه مغزه معيار پذيرش مقاومت 10- 3بند  ةنام آيين

  مراجع الزامي  3
  . ه شده استها ارجاع داد مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . دشو محسوب ميجزئي از اين استاندارد ملي ايران  بدين ترتيب آن مقررات
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر 

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصالحيهتجديد نظر است، همواره آخرين 
  :براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زير 

  
هاي  نمودن آزمونه تعيين مقاومت كششي دو نيم -بتن ، 1382سال : 6047استاندارد ملي ايران شمارة  1- 3

 .روش آزمون -اي  استوانه

روش  - اي  هاي استوانه مقاومت فشاري آزمونه - بتن ، 1382سال : 6048استاندارد ملي ايران شمارة  3-2
  .آزمون

3.3 ASTM C78-09, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple 
Beam with Third-Point Loading). 

3.4 ASTM C174/C174M-06, Standard Test Method for Measuring Length of Drilled Concrete 
Cores. 

3.5 ASTM C617-09a, Standard Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens. 

3.6 ASTM C642-06, Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened 
Concrete. 

3.7 ASTM C670-03, Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 
Methods for Construction Materials. 

3.8 ASTM C823/823M-07, Standard Practice for Examination and Sampling of Hardened 
Concrete in construction. 

3.9 ASTM C1231/1231M-09, Standard Practice for Use of Unbonded Caps in Determination 
of Compressive Strength of Hardened Concrete Cylinders. 

3.10 ACI 318-05, Building Code Requirements for Structural Concrete. 
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   وسايل   4
  گيري مغزه ةمت   4-1

گيـر اسـت،    اي از بتن با سرمتة الماسي كـه متصـل بـه غـالف مغـزه      گيري براي تهيه آزمونة استوانه متة مغزه
  .شود استفاده مي

  اره   4-2
براي بريدن تيرهاي بتني جهت تهية آزمونه با اندازة مشخص براي آزمون مقاومـت خمشـي و تراشـيدن     اره 

اره بايد داراي لبة برش از جنس الماس يا كاربيد سيليكون باشد و توانايي بريدن . رود كار مي هها ب انتهاي مغزه
  .ها را با ابعاد تعيين شده بدون حرارت زياد يا ضربه داشته باشد آزمونه

  گيري  نمونه   5
  كلّيات  5-1
 هنگـامي  ،زمـون مقـاومتي  هـاي آ  سازي آزمونه هاي بتن سخت شده براي آماده نمونه استفاده از زمان  5-1-1

و  1يـادآوري  ( نخـورد به هم  هاي درشت سنگدانهاتصال بين مالت و  ،شدهكافي مقاوم  به اندازةاست كه بتن 
هـايي   د از نمونهوش ميهاي بتن سخت شده آماده  هاي آزمون مقاومت از نمونه كه آزمونه هنگامي). را ببينيد 2

ها جـدا   ي آسيب ديده از نمونهها كه قسمت ستفاده شود، مگر ايناند نبايد ا كه در حين جدا شدن آسيب ديده
  ).را ببينيد 2-7بند (آزمونة حاصله داراي طول مناسبي باشد ، شده
سازي آزمونـة   دليل اينكه براي آماده. توانند مورد آزمون قرار بگيرند بتن نمي ةهاي معيوب يا آسيب ديد نمونه

  .ارش قيد شوداند بايد در گز مقاومتي استفاده نشده

  .گيري بتن از سازه ارائه كرده است هاي الزم را جهت نمونه راهنمايي 8-3استاندارد بند  -1يادآوري 

روز،  14در صورت ضرورت آزمون پيش از . روز از بتن سخت شده تهيه كرد 14ها را نبايد پيش از  آزمونه -2يادآوري 
بدون ( نماياندرشت  فرسايش مالت را نشان ندهد و ذرات مصالح دانهاي انجام شود كه سطوح برش،  جداكردن بتن به گونه

هاي آزمون برجا براي تخمين رشد مقاومتي بتن قبل از جداكردن  روش. صورت محكم در مالت جاگرفته باشند به) پوشش
  .ها ممكن است استفاده شود نمونه

مقاومت فشاري، كششي يا خمشي مـورد  باشند نبايد براي تعيين  هاي كه داراي ميلگرد مي آزمونه    5-1-2
  .گيرند استفاده قرار 

  1گيري  مغزه   5-2
. هاي نمايان عضـو بتنـي انجـام شـود     گيري بتن بايد عمود بر سطح، دور از محل اتصاالت، درزها و يا لبه مغزه

در . نيـد زاوية تقريبي بين محور طولي مغزه و سطح افقي كه بتن روي آن قرار گرفته را يادداشت و گزارش ك

                                                 
1 -Core drilling 
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ها عمود به سطح قائم يا عمود به سطح با خميدگي بايد از نزديك ميانة عضو بتني گرفتـه   مغزه ،صورت امكان
  .شوند

  1منشور بريده شده   5-3
با شرايط مطلوب، منشورهاي بريده شده را به اندازة كـافي بـزرگ    بتن گيري شده براي تهية منشورهاي مغزه

  .ديدگي ديگري باشند و يا هرگونه آسيبضعف ، گيخردشد ، برداريد كه فاقد هرگونه ترك

  ها مغزه  6
  ها مغزهگيري  اندازه   6-1

شـوند   ديگر استفاده مي اي هاي سازه المانها و  ها، ديوار هاي بتني، دال هايي كه براي تعيين ضخامت رويه مغزه
  .گيري شود اندازه 4-3ها طبق استاندارد بند  طول آن بوده،متر  ميلي 95بايد داراي حداقل قطر 

ترين طول  ترين و كوتاه توان طوالني هايي كه ملزم به تعيين ابعاد ساختماني نباشند مي براي مغزه   6-2
ميانگين طول را تا . گيري كرد نمونه را از سطح برش يافته در راستاي محور موازي با محور طولي مغزه اندازه

  .متر يادداشت كنيد ميلي پنج نزديك

  ها مغزه مقاومت فشاري تعيين  7
  ها قطر مغزه  7-1

متر  ميلي 94باربر بايد حداقل  اي  گيري شده براي تعيين مقاومت فشاري در عناصر سازه هاي مغزه قطر آزمونه
(غيرباربر يا هنگامي كه امكان گرفتن مغزه با نسبت طول به قطر  اي  سازه اعضاءبراي . باشد

D

L
 تر يا بزرگ )

را  1يادآوري (باشد  متر مجاز مي ميلي 94هايي با قطر كمتر از  گيري مغزه مساوي يك ميسر نيست، نمونه
نظر با ها بايد  قطر مغزه ،متر ميلي 38تر يا مساوي  بزرگ ة اسمي سنگدانهبراي بتن با حداكثر انداز). ببينيد

  ).را ببينيد 2ادآوري ي( مشخص شود ،استها  كننده تمام مشخصات آزمون شخصي كه تعيين

هايي  متر تا حدي كمتر و متغيرتر از مغزه ميلي 50هايي با قطر اسمي  مقاومت فشاري مغزه مشخص شده است كه -1يادآوري 
تر  تر به تاثير نسبت طول به قطر حساس هايي با قطر كوچك رسد مغزه چنين به نظر مي هم. متر است ميلي 100با قطر اسمي 

  .باشند مي

است، اما بايد حداقل دو برابر حداكثر اندازة  هاي درشت سنگدانهقطر مغزه سه برابر حداكثر اندازة اسمي  حداقل - 2يادآوري 
  .باشد هاي درشت سنگدانهاسمي 

  ها طول مغزه 7-2
اگـر  . باشدبرابر قطرش  1/2و  9/1بين  بهتر است گذاري شده يا مغزة سر و ته بريده شده طول آزمونة كالهك

(طول به قطر نسبت 
D

L
تا نسبت طول به قطر آزمونـة   دهيدها را كاهش  باشد طول مغزه 1/2مغزه بيشتر از  )

                                                 
1 -Slab 
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هـاي   نتايج مقاومت فشـاري آزمونـه  . قرار گيرد 1/2و  9/1گذاري شده يا مغزة سر و ته بريده شده بين  كالهك
را  1-9-7بنـد  (نيـاز بـه تصـحيح دارنـد      75/1از  هاي طول به قطر مساوي يا كمتـر  گيري شده با نسبت مغزه

اي  مغـزه . به ضريب تصحيح مقاومت نيازي ندارنـد  75/1تر از  هايي با نسبت طول به قطر بزرگ آزمونه). ببينيد
گـذاري   اي كه بعد از كالهك درصد قطرش باشد يا مغزه 95گذاري حداكثر طولش كمتر از  كه قبل از كالهك

  .كمتر از قطرش باشد، نبايد آزمون شود يا سر و ته بريدن طولش
  شرايط رطوبتي    7-3

ها پس از قرار گرفتن در شرايط رطوبتي تثبيت شده طبق اين روش آزمون و يا دستوركاري كـه توسـط    مغزه
هدف از شرايط رطوبتي تثبيت شـده در ايـن   . گيرند كارشناس مربوط تعيين شده است بايد مورد آزمون قرار 

گيري شده و تامين تجديدپذيري شرايط رطوبتي اسـت تـا اثـرات     هاي مغزه رطوبت نمونه روش آزمون، حفظ
  .سازي آزمونه را به حداقل برساند گيري و آماده تغييرات رطوبتي ناشي از مرطوب شدن در هنگام مغزه

ر مانـده تبخيـ   اجازه دهيد تا رطوبت سـطحي بـاقي   كرده،، آب سطح مغزه را پاك گيري از مغزه پس  7-3-1
را در  هـا  كه سـطوح خشـك شـد، مغـزه     وقتي). گيري طول بكشد نبايد بيشتر از يك ساعت پس از مغزه(شود 
ها را محكم ببنديد تا رطوبت  ، آندهيدغير جاذب قرار  هاي صورت جداگانه يا محفظه پالستيكي به هاي كيسه

ها را  مغزه. م نور آفتاب قرار ندهيدها را در دماي محيط نگه داريد و در معرض مستقي مغزه. مغزه از دست نرود
هاي پالستيكي مهروموم شده يا  ها را در كيسه ها مغزه در همة زمان. تر به آزمايشگاه منتقل كنيد هر چه سريع

هـاي پالسـتيكي    هـا از كيسـه   حداكثر دو ساعت قبـل آزمـون، خـروج مغـزه    . داريد هاي غيرجاذب نگه محفظه
  .باشد سازي نهايي نمونه مجاز مي گذاري و آماده ب براي كالهكهاي غيرجاذ مهروموم شده يا محفظه

شود، اره كردن يا بريدن سر و ته  ها از آب استفاده مي اگر هنگام اره كردن يا بريدن سر و ته مغزه  2- 7-3
تمام مشخصات  ةكنند شخصي كه تعيينكه  مگر اين. گيري بايد انجام شود ها حداكثر دو روز بعد از مغزه مغزه

سازي، رطوبت سطحي نمونه را پاك  بعد از كامل كردن آماده. ، دستوركار ديگري را داده باشداستها  آزمون
هاي  هاي پالستيكي مهروموم شده يا محفظه ها را در كيسه كرده، اجازه دهيد تا سطوح خشك شوند و مغزه

  .سازي به حداقل برسانيد م آمادهها را هنگا مدت زمان در معرض آب قرار گرفتن آزمونه. غيرجاذب قرار دهيد
هاي غيرجاذب حداقل پنج  هاي پالستيكي مهروموم شده يا محفظه ها در كيسه مغزه اجازه دهيد  3- 7-3

تمام  ةكنند شخصي كه تعيينكه  روز بعد از آخرين مرطوب شدن و قبل از انجام آزمون باقي بمانند، مگر اين
  .را داده باشد دستوركار ديگري روش ،استها  مشخصات آزمون

 زدن شود يا حين اره كردن يا سروته گيري انجام مي شيب رطوبتي را وقتي مغزه پنج روز، حداقل دورة انتظار براي -يادآوري

  .دهد شوند، كاهش مي مرطوب مي

ها ارايه شده اسـت بـه غيـر از روش ذكـر شـده در       اگر دستورالعملي كه براي شرايط رطوبتي مغزه   7-3-4
  .گزين را گزارش كنيد باشد، روش جاي 3-3-7و  2-3-7، 1-3-7بندهاي 
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  ها اره كردن انتهاي مغزه   7-4
بايد صاف و عمود بر محـور طـولي    شوند هايي كه براي آزمون تعيين مقاومت فشاري استفاده مي انتهاي مغزه

شـوند را قبـل از    مـي ي گـذار  هايي كه كالهـك  اگر الزم است انتهاي مغزه. باشد 1-3طبق استاندارد بند   مغزه
  : طبق الزامات زير اره كنيد گذاري كالهك

   .متر باالتر از انتهاي سطوح باشند ميلي پنجهايي وجود دارند نبايد بيشتر از  اگر برآمدگي   7-4-1
انتهاي سطوح مغزه نبايد از عمود بودن بر محور طولي مغزه با شيب بيشتر از    7-4-2

d30
1

/
حراف داشته ان 

  .  متر است ميانگين قطر مغزه بر حسب ميلي dكه در آن . باشد
  چگالي    7-5

گـذاري و تقسـيم آن بـه     چگالي آزمونه را با توزين جرم مغزه قبـل از كالهـك   ،در صورت تشخيص كارشناس
ق تـوزين  توان چگالي را از طريـ  چنين مي هم. تعيين كنيد) محاسبه شده با ميانگين قطر و طول مغزه(حجم 

را  سازي مغزه در آب آن ور بعد از غوطه. تعيين كرد 1-3وري طبق استاندارد بند جرم مغزه در هوا و جرم غوطه
ها را در كيسه پالستيكي مهرومـوم   حداقل تا پنج روز قبل از انجام آزمون آن 2-3-7خشك كنيد و طبق بند 

  .شده يا محفظه غير جاذب قرار دهيد
  گذاري كالهك  7-6

هـا بايـد اره يـا سـاييده      نيست، آن 2-3ها مطابق الزامات استاندارد بند  حالت عمود و تراز دو انتهاي مغزهاگر 
ها طبق  اگر مغزه. گذاري شوند كالهك 5-3شوند تا طبق الزامات استاندارد مذكور شوند يا طبق استاندارد بند 

هـا مطابقـت كنـد و     بايد با قطر واقعي مغزهگذاري  شوند، وسايل كالهك گذاري مي كالهك 5-3استاندارد بند 
متـر   گـذاري تـا نزديـك دو ميلـي     ها را قبل از كالهك طول مغزه. ها باشد مركز با دو انتهاي مغزه ها هم كالهك
  .باشند مجاز نمي 9-3طبق استاندارد بند  1هاي غيرمحصور كالهك. گيري كنيد اندازه

  گيري اندازه  7-7
گيـري   متر اندازه گذاري شده يا ساييده شده را تا نزديك دو ميلي هاي كالهك مونهقبل از انجام آزمون طول آز

(نسبت طول به قطر  ةكنيد، و از اين طول براي محاسب
D

L
را بـا   ها ميانگين قطر مغزه. ها استفاده كنيد آزمونه )

ها انجـام شـده اسـت، تعيـين      يمة ارتفاع مغزهگيري كه در زواياي قائم با يكديگر در ن گيري دو اندازه ميانگين
 2/0را تـا نزديـك    هـا  ها نيست، قطـر مغـزه   ها بيشتر از دو درصد ميانگين آن وقتي كه تفاوت قطر مغزه. كنيد
اگـر تفـاوت بـين    . گيـري كنيـد   متـر انـدازه   ميلـي  دوصورت تا نزديك  در غير اين ،گيري كرده متر اندازه ميلي

قـرار  آزمـون   مـورد  ها را نبايـد  باشد، مغزه ها مي طر بيشتر از پنج درصد ميانگين آنترين ق  چكو كو بزرگترين
  .داد

                                                 
1 -Unbonded 
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  آزمون   7-8
گيـري مـورد    ها در مدت هفـت روز پـس از مغـزه    بايد مغزه. آزمون كنيد 2-3ها را طبق استاندارد بند  آزمونه

  .كه روش ديگري مشخص شده باشد آزمون قرار گيرند مگر اين
  محاسبات   7-9

  .مقاومت فشاري هر آزمونه را با استفاده از محاسبة سطح مقطع بر اساس ميانگين قطر آزمونه محاسبه كنيد
(اگر نسبت طول به قطر    7-9-1

D

L
را بـا  9-7دسـت آمـده از بنـد     يا كمتر باشد، نتايج بـه  75/1ها  آزمونه )

  ). يادآوري را ببينيد(كنيد اصالح  1ضرب كردن در ضريب تصحيح مناسب طبق جدول 
  ضريب تصحيح مقاومت-1جدول 

(نسبت طول بر قطر  ضريب تصحيح مقاومت
D

L
(  

98/0  75/1  
96/0  50/1  
93/0  25/1  
87/0  00/1  

  
(براي تعيين ضرايب تصحيح مقادير 

D

L
  .كنيد استفاده 1يابي روندكه در جدول داده نشده است از  )

مقادير . شرايط رطوبتي، ردة مقاومتي و مدول االستيكي بستگي دارند: ضرايب تصحيح به شرايط مختلف مانند –يادآوري 
اين ضرايب تصحيح براي بتن با چگالي كم كه . آمده است 1به قطر در جدول  ها بر حسب نسبت طول ميانگين براي تصحيح

ها براي هر دو بتن خشك و تر و  آن. شوند اعمال مي معموليد و بتن با چگالي دارن Kg/m3 1920و  Kg/m3 1600چگالي بين 
ضرايب تصحيح ممكن است  MPa 70هاي بيشتر از  براي مقاومت. كاربرد دارند MPa 42تا  MPa 14هاي بين  براي مقاومت

  .ذكر شده است 1 تر از مقاديري باشد كه در جدول بزرگ

  بيان نتايج   7-10
  :با افزودن اطالعات زير گزارش كنيد 2-3ستاندارد بند نتايج را طبق ا

  .متر تا نزديك پنج ميلي  طول مغزه   7-10-1
متـر و ميـانگين قطـر     گذاري يا ساييدن انتها تا نزديك دو ميلـي  طول آزمونه قبل و بعد از كالهك   7-10-2

  .متر متر يا دو ميلي ميلي 2/0مغزه تا نزديك 
وقتـي   MPa 1/0مقاومت فشاري تا نزديك بت طول به قطر اگر الزم باشد، پس از تصحيح براي نس  7-10-3

وقتي كـه قطـر تـا نزديـك دو      MPa 5/0متر اندازه گيري شده باشد، و تا نزديك  ميلي 2/0كه قطر تا نزديك 
 .كنيدمتر اندازه گيري  ميلي

  .است ريخته شدهجهت اعمال بار روي آزمونه با در نظر گرفتن سطح افقي كه بتن روي آن   7-10-4
                                                 

1 -Interpolation 
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  .تاريخچه شرايط رطوبتي   7-10-5
پالسـتيكي مهرومـوم شـده يـا      ةكه مغزه را در كيسـ  نوبت و اولين گيري تاريخ و زمان مغزه   7-10-5-1

  .است محفظة غيرجاذب قرار داده شده
هـا  سـازي انت  شود تاريخ و زمـاني كـه آمـاده    سازي انتها استفاده مي از آب در حين آمادهاگر   7-10-5-2

  .اند پالستيكي مهروموم شده يا محفظة غير جاذب قرار داده ةكامل شده است و مغزه را در كيس
  .زمان و تاريخ انجام آزمون   7-10-6
  .اندازة اسمي سنگدانة بتن حداكثر  7-10-7
  .در صورت تعيين شدن چگالي  7-10-8
  .آزمون شوندتوانند  هايي كه نمي در صورت عملي بودن، شرح معايب در مغزه  7-10-9
  .اگر انحرافي از روش آزمون الزم است، انحراف و علت الزام آن بيان شود  7-10-10
  دقت  7-11
  و  MPa 0/32هايي در محدودة مقاومت فشاري بين  گر براي مغزه يك آزمايش ضريب تغييرات  7-11-1

MPa 3/48، نجام شده توسط يك بنابراين، نتايج دو آزمون صحيح ا. دست آمده است درصد به 2/3 مقدار
  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين نهمشابه نبايد بيشتر از  ةگر بر روي نمون آزمايش

  هايي در محدودة مقاومت فشاري بين چند آزمايشگاهي براي مغزهضريب تغييرات   7-11-2
 MPa 0/32  وMPa 3/48، صحيح انجام شده بنابراين، نتايج دو آزمون . دست آمده است درصد به 7/4 مقدار

كه يك آزمون به عنوان ميانگين دو  در جايي(گيري شده از بتن سخت شده يكسان  هاي نمونه بر روي مغزه
توسط ) ندا گيري شده متر مغزه ميلي 100ها با قطر نزديك به  شود، هركدام از مغزه تعيين مي) مغزه(مشاهده 

  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين 13دو آزمايشگاه مختلف نبايد بيشتر از 
  انحراف  7-12

كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن
  .تعيين نشده است
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  ها مغزه كششيمقاومت تعيين   8
  ها آزمونه   8-1

  . گذاري شوند ها نبايد كالهك باشند و انتهاي آن 1-4-7و  2-7، 1-7ها بايد طبق بندهاي  ابعاد آزمونه
  شرايط رطوبتي   8-2

تمام مشخصات  ةكنند شخصي كه تعيينكه  باشد مگر اين 3- 7ها بايد طبق بند  شرايط رطوبتي آزمونه
  .دستوركار ديگري را داده باشد ،استها  آزمون

  سطوح تحمل كنندة بار  8-3
و عاري از هر برآمدگي يـا فرورفتگـي بلنـدتر يـا     خط تماس بين آزمونه و هر نوار تحمل كنندة بار بايد راست 

بلندتر  هاي ها يا فرورفتگي وقتي كه خط تماس راست نيست يا داراي برآمدگي. متر باشد ميلي 2/0تر از  عميق
گذاري كرد تـا خطـوط تحمـل كننـدة بـاري       متر است، بايد آزمونه را ساييد يا كالهك ميلي 2/0تر از  يا عميق

 2/0تـر از   بلنـدتر يـا عميـق    هـاي  ها يا فرورفتگـي  هايي كه داراي برآمدگي آزمونه. يجاد شودمطابق با الزامات ا
هـا بايـد از انـدود گچـي بـا       شود، كالهـك  گذاري انجام مي كه كالهك وقتي. متر است نبايد آزمون شوند ميلي

  .مقاومت زياد تشكيل شوند
  .نندة بار نشان داده شده استگذاري سطوح تحمل ك وسايل مناسب كالهك 1در شكل  –يادآوري 

   

  

  

  

  
  

  وسايل كالهك گذاري مناسب براي آزمون مقاومت كششي-1شكل 

 نما

  پالن
 d= قطر اسمي مغزه

~ 2/0. d

 متر ميلي 6

 متر ميلي 5

 متر ميلي 5/1پين ارتفاع 

~ 7/0. d
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  آزمون   8-4
  .قرار دهيدآزمون مورد  1-3ها را مطابق با استاندارد بند  آزمونه 

  بيان نتايج   8-5
هنگـامي كـه سـاييدن يـا     . دمحاسـبه و گـزارش كنيـ    1-3ها را مطابق استاندارد بند  آزمونهمقاومت كششي  

 بايـد . گذاري سطوح تحمل كنندة بار الزم است، قطـر بـين سـطوح پرداخـت شـده را انـدازه بگيريـد        كالهك
  .تامين كنيد 5-10-7طبق بند را  است و تاريخچه رطوبتي آن مغزهمورد نظر يك آزمونه مشخص شود كه 

  دقت  8-6
و  MPa 6/3بين  ها مغزه كششي  ر براي مقاومتگ درون آزمايشگاهي يك آزمايشضريب تغييرات   6-1- 8

MPa 1/4، بنابراين، نتايج دو آزمون صحيح انجام شده توسط يك . دست آمده است درصد به 3/5 مقدار
شان اختالف داشته  درصد ميانگين 9/14مشابه نبايد بيشتر از  ةگر در يك آزمايشگاه بر روي نمون آزمايش

  .باشد
 MPa 1/4 15و  MPa 6/3بـين  هـا   مغـزه كششـي    زمايشگاهي براي مقاومتچند آضريب تغييرات   8-6-2

مشابه بـتن سـخت شـده      ةبنابراين، نتايج دو آزمون صحيح انجام شده بر روي نمون. دست آمده است درصد به
  .شان اختالف داشته باشد درصد ميانگين 3/42توسط دو آزمايشگاه مختلف نبايد بيشتر از 

  انحراف  8-7
كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن

  .تعيين نشده است

  تعيين مقاومت خمشي تيرها 9
  ها آزمونه   9-1

متـر   ميلـي ) 150×150(شود بايد داراي سطح مقطع اسمي  تيري كه براي تعيين مقاومت خمشي استفاده مي
 530طـول تيـر بايـد حـداقل     . كه كارشناس گونة ديگـري را گفتـه باشـد    مگر اين ،)يادآوري را ببينيد(باشد 
، طـول تيـر بايـد    شـود  اما اگر دو آزمون بر روي يك تير براي تعيين مقاومت خمشي انجام مي. متر باشد ميلي

اي انجـام دهيـد كـه بـتن در اثـر ضـربه يـا حـرارت سسـت           اره كردن را به گونه. متر باشد ميلي 840حداقل 
در حـين  . سطوح اره شده بايد صاف، مسطح، موازي و عاري از پلكان، برآمدگي و شيار باشـد . نشود) تضعيف(

  . جابجا كردن تيرهاي اره شده دقت شود كه ترك و يا لب پرشدن رخ ندهد

از  طول تيرو  هاي درشت سنگدانهاز اندازة  تير هاي رويه، عرض ويژه منشورهاي بريده از دال در بسياري از موارد، به –يادآوري 
  .ضخامت دال تبعيت خواهد كرد
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  شرايط رطوبتي   9-2
 1)پارچـة زبـر و ضـخيم   (گـوني كنفـي   ها را بـا   ها، آن جهت محافظت كردن از تبخير سطوح اره شدة آزمونه 

ها را در مدت هفـت روز   سپس آزمونه. داري بپوشانيد مرطوب و صفحات پالستيك در حين حمل و نقل و نگه
ها را در آب اشـباع شـده بـا آهـك در      قبل از آزمون خمشي آزمونه. زمان اره كردن، مورد آزمون قرار دهيد از

هـا را بعـد از    درنگ آزمونـه  بي. ور كنيد ساعت غوطه 40سلسيوس به مدت حداقل  ةدرج) 0/23 ± 0/2(دماي 
مخزن آب و انجـام آزمـون بـراي    ها از  در مدت زمان بين خروج آزمونه. خارج كردن از مخزن آب آزمون كنيد

  . جاذب مناسب ديگر بپوشانيد ةمرطوب يا هر پارچگوني كنفي ها را با  حفظ رطوبت، آن
چنانچه كارشناس دستوركار ديگري را داده باشـد، تيرهـا بايـد در شـرايط رطـوبتي تثبيـت شـدة          9-2-1

  .بيان شده است، آزمون شوند 2-9متفاوت از آنچه در بند 

 آورد كه بوجود مي هاي انتهايي آزمونه بخشهاي كششي را در  سطوح آزمونة خمشي، تنش جزئي ك شدنخش -يادآوري 
  .دهد كاهش ميمحسوسي  طور به مقاومت خمشي را

  آزمون   9-3
  .آزمون كنيد 1-3ها را مطابق با استاندارد بند  آزمونه 

بنابراين در صورت امكان تيرها بايد با سطح . دهد اره كردن ممكن است مقاومت خمشي را به مقدار زياد كاهش –يادآوري 
محل سطح تحت كشش را با در نظر گرفتن وضعيت بتن برجا و وضعيت سطوح اره . گيري شده در كشش، آزمون شوند قالب

  .كنيدشده بايد گزارش 

  بيان نتايج   9-4
. باشـد، گـزارش كنيـد    ن مـي كه شامل شرايط رطوبتي در زمان انجـام آزمـو   1-3نتايج را طبق استاندارد بند 

شرايط رطوبتي در زمان انجام آزمون، جهت آزمونة آماده شده، اره شـده و وجـوه تحـت فشـار را بـا در نظـر       
  .گرفتن وضعيت آزمونه در دستگاه مشخص كنيد

  دقت و انحراف  9-5
  دقت   9-5-1

گيري شـدة تيرهـاي    دازهداده قابل دسترسي در مورد شرايط آماده سازي براي تعيين دقت مقاومت خمشي ان
  . اره شده وجود ندارد

  انحراف  9-5-2
كه مواد مرجع پذيرفته شده مناسبي براي تعيين انحراف اين روش آزمون وجود ندارد، انحراف  جايي از آن

 .تعيين نشده است

  
 

                                                 
1 -Burlap 
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  گزارش آزمون  10

  :بايد شامل مواد زير باشدگزارش آزمون 
  ملي؛استاندارد  اين انجام آزمون طبق 10-1
 اريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛ت 10-2

 تاريخ انجام آزمون؛ 10-3

  ؛)…نام توليدكننده، تاريخ توليد، محل توليد و : شامل(محصول  ةشناسنام 10-4
 محل انجام آزمون؛ 10-5

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛ 10-6

 گر؛ خانوادگي و امضاي آزمايش نام، نام 10-7

  .خانوادگي و امضاي تاييدكننده نام، نام  11-8
  


