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تعيين مقاومت فشاري آزمونههاي بتن

چاپ اول
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در
ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها را تعيين و
تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري
اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
( تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور
تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود

روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور-
ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري
از صدور كاالهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با
كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي
كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از
مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي
نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان
و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،
نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها
با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و
صدور گواهينامههاي الزم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و
لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و
صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص
كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است
و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت
مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه
موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد روش آزمايش بين تعيين مقاومت فشاري آزمونههاي بتن
رئيس
قاليبافيان-مهدي

مهندسين مشاور سافو

اعضاء
اميني-فريدون
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سازمان برنامه و بودجه

دبير
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متينپور-مهرداد
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فهرست مطالب
تعيين مقاومت فشاري آزمونههاي بتن
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آزمونهها
وزن مخصوص ظاهري
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روش آزمايش
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد تعيين مقاومت فشاري آزمونههاي بتن كه بوسيله كميسيون
فني ساختمان تهيه و تدوين شده و در سي و يكمين كميته ملي استاندارد
ساختمان و مصالح ساختماني مورخ  70/8/28مورد تائيد قرار گرفته
 ,اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه  1349به عنوان
استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه
صنايع و علوم  ,استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر
قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين
استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد
توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين
چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به
شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتيالمقدور بين اين استاندارد و
استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم
اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :
)ISO - 4012 -1978(E

تعيين مقاومت فشاري آزمونههاي بتن
 1ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش براي محاسبه مقاومت
فشاري آزمونههاي سخت شده بتن ميباشد و اين آزمايش براي كليه
آزمونههاي سخت شده بتني كاربرد دارد .

 2ـ آزمونهها
 -1-2آزمونهها بايد با ضوابط استاندارد ملي ايران به
شماره  3202مطابقت داشته باشد  .نمونههائي كه هنگام باز كردن
قالبها و يا قبل از آماده سازي براي آزمايش آسيب ديدهاند  ,نبايد مورد
آزمايش قرار گيرند .
 -2-2كنترل ابعاد و شكل آزمونه
ابعاد آزمونه ها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران بشماره  3203باشد
 .چنانچه ترديدي در مورد انطباق مشخصه هاي آزمونه با مندرجات
استاندارد فوق در زمينه زوايا و يا همواري سطح باربر 1وجود داشته
باشد  ،اين مشخصه ها نيز بايد كنترل شوند  .براي كنترل مراحل زير
بايد دنبال گردد :
 -1-2-2اندازهگيري ابعاد زير با دقت ميليمتر
در آزمونههاي مكعبي ابعاد جانبي ()d
در آزمونههاي استوانهاي  ,قطر ( )dو ارتفاع ()h

در نيمه منشورها حداقل طول  ,ارتفاع و عرض  ,طول به بعدي گفته
ميشود كه اندازه آن از دو بعد ديگر بيشتر باشد  .اندازهگيريها بايد
مطابق شكل ( )1صورت گيرد .
 -2-2-2كنترل و زوايا :
زواياي بين سطوح باربر و سطوح مجاور بايد طبق شكل شماره ()2
كنترل شود .
 -3-2-2همواري سطوح
همواري بايد بر اساس استاندارد ملي ايران تنها براي سطوح باربر
كنترل شود
 -3-3اصالح كردن آزمونهها
چنانچه رواداري آزمونهها با استاندارد ملي ايران به
مطابق نباشد بايد بشرح زير آزمونهها را اصالح
شماره
كرد .

 -1-3-2سطوح ناهموار بايد با سائيدن سطح و با كالهك گذاري
اصالح گردد .
 -2-3-2انحراف زوايا را بايد با بريدن يا سائيدن اصالح كرد .
هنگام بريدن و سائيدن آزمونه بايد طوري عمل كرد كه بآن لطمهاي
وارد نشود  .هنگاميكه براي ايجاد سطحي هموار روي سطوح باربر
از اليههاي كمكي استفاده شود  ,جنس اين اليه بايد خاصيت چسبندگي
داشته و اثر نامطلوبي بر بتن نداشته باشد  .هنگام آزمايش مقاومت
فشاري اليه هموار كننده نبايد كمتر از مقاومت مورد نظر بتن باشد
ضخامت اين اليه روي آزمونهها در آزمايش فشاري نبايد بيشتر
از  2درصد بعد جانبي  ,با قطر سطح باربر باشد .
 -4-2تعيين وزن آزمونه
قبل از وزن كردن نمونههائي كه در آب يا محيط مرطوب عمل آمدهاند
 ,بايد آب اضافي از سطح آنها پاك شود  .وزن تمام آزمونهها بايد با
دقت  ±0/25درصد تعيين شود و شرايط رطوبتي آزمونهها بايد
يادداشت گردد ( به عنوان مثال خشك شده در گرمچال  ,خشك شده در
هوا  ,اشباع شده ).

 3ـ وزن مخصوص ظاهري
وزن مخصوص ظاهري آزمونهها از تقسيم كردن وزن ( طبق
ماده  )4-3به حجم محاسبه شده به ازاي ابعاد بدست آمده طبق بند -2-3
 1تعيين ميشود .

 4ـ وسائل آزمايش
 -1-4دستگاه آزمايش فشاري مصالح سخت ( پرس )
دستگاه آزمايش فشاري بايد آنچنان انتخاب گردد كه محدوده
اندازهگيري نيرو توسط آن داراي حدي كمتر از  10برابر بار نهائي
الزم براي شكستن نمونهها باشد ضمنأ دقت دستگاه و عقربه نشان
دهنده نيرو بايد چنان باشد كه بتوان بار نهائي را با تقريب يك درصد
تعيين نمود  .براي كنترل تقريبي كيفيت توليد  ,رواداري دقت
اندازهگيري ممكن است تا  3درصد باشد .
دستگاه آزمايش فشاري بايد به دو صفحه فلزي ( سيني پرس ) براي
بارگذاري مجهز باشد  .سختي سطح تماس اين صفحات با آزمونه بايد
حداقل 55 HRC 2بوده و ضخامت اليه سخت شده حداقل  5ميليمتر
باشد .
در آزمايش آزمونههاي استوانهاي يا مكعبي  ,سطح صفحههاي
بارگذاري ترجيحأ بايد بزرگتر يا حداقل مساوي سطح باربر آزمونهها

باشد  .در صورت استفاده از صفحات كمكي حداقل ضخامت آنها
بايد 25ميليمتر بوده و عملكردي مشابه صفحات اصلي دستگاه داشته
باشد  .اين صفحات در زير و يا روي آزمونه قرار ميگيرند .
سطوح تماس بايد صفحه تراشي و هموار شده باشند  ,رواداري
همواري 3صفحات بايد آن چنان باشد كه براي هر  100ميليمتر از بعد
آزمونه مكعبي با قطر آزمونه استوانهاي از  0/02ميليمتر تجاوز ننمايد
 ,در غير اين صورت بايد صفحات تماس مجددا صفحه تراشي شوند .
يكي از صفحات دستگاه ( ترجيحأ صفحه باالئي ) بايد مجهز به
اتصال كروي باشد  .ابعاد اتصال كروي بايد چنان باشند كه تغيير
شكل صفحه مذكور در اثر بار آزمايش از حد رواداري همواري (
مطابق آنچه كه در فوق آمده است ) تجاوز ننمايد .
مركز اين نيم كره بايد در سطح تماس صفحه مربوطه بوده و يا در
نقطهاي واقع باشد كه فاصله آن از سطح مزبور از
قطر صفحه تجاوز نكند  .قطر نيم كره نبايد خيلي بيشتر از بزرگترين
بعد ( ضلع ) آزمونه در تماس با صفحه باشد .

 5ـ روش آزمايش
سطوح تماس صفحات فلزي و آزمونهها بايد كامال تميز باشد .
آزمونه را بايد در مركز صفحه ماشين با صفحه كمكي طوري قرار
قطر

داد كه مركز آزمونه نسبت به مركز صفحه دستگاه بيش از
يا بعد آزمونه  ,انحراف نداشته باشد .
صفحات را بايد طوري به آزمونهها نزديك كرد كه تماس كامل
برقرار باشد  .نيرو بايد بطور يكنواخت و ممتد و بدون ضربه طوري
اعمال شود كه آهنگ ازدياد تنش  0/6±0/4مگاپاسكال در ثانيه باشد .
حد پائين آهنگ بارگذاري مربوطه به بتنهائي با مقاومت كم و حد باال
مربوط به بتنهائي با مقاومت زياد است .
هنگاميكه آزمونه قبل از گسيختگي سريعأ تغيير شكل ميدهد بايد از
تنظيم آهنگ اعمال بار خودداري كرده و اجازه داد كه گسيختگي با
آهنگ  ,تغيير شكل نسبي موجود صورت پذيرد  .بارگذاري بايد تا
گسيختگي كامل نمونه ادامه يابد و حداكثر مقدار بار يادداشت شود .

 6ـ محاسبه نتايج آزمايش
مقاومت فشاري نمونه  fCبرحسب مگاپاسكال از رابطه زير محاسبه
ميگردد .

در رابطه فوق  pحداكثر نيروي گسيختگي برحسب نيوتن
و  ACسطح باربر برحسب ميليمتر مربع است  .مقدار مقاومت
فشاري بايد با دقت  0/5مگاپاسكال تعيين شود .

 7ـ گزارش آزمايش
در برگ نتايج آزمايش بايد موارد زير قيد گردند :
 -1-7اطالعاتي كه بايد توسط نمونهبردار ارائه شوند .
 مشخصه آزمونه بصورت عالمت و يا شماره شرايط عمل آوردن و نگهداري تاريخ ساخت تعيين سن الزم براي آزمونه بهنگام آزمايش نام پروژه نام بخش و يا قطعهاي كه آزمونه مربوط به آن ميباشد . نوع سيمان و نسبت آب به سيمان نوع ماده افزودني ( چنانچه مصرف شده باشد ) مقاومت فشاري الزم -2-7اطالعاتي كه بايد توسط آزمايشگاه ارائه گردد .
 استاندارد مورد استفاده وضعيت آزمونه هنگام تحويل به آزمايشگاه و هرگونه عملياتترميم سطحي بر روي آزمونه
 نوع و ابعاد آزمونه مشخصه آزمونه تاريخ دريافت آزمونه شرايط عمل آوردن  ,نگهداري رطوبت تاريخ آزمايش  ,سن آزمونه  ,وزن مخصوص ظاهري آزمون ,مقاومت فشاري اندازهگيري شده و ساير مالحظات .

Load bearring srface - 1
HRC = rockwell Hardness " C "-2

= fC

 عبارت است از فاصله بين دو صفحه موازي: رواداري همواري-3
. كه محدود به سطوح تماس ميباشند
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