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 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كهه رهر ق ها وهانون ميتوانهد 

آنها را را كسه  موافقهت رهورايعااي اسهتاندارد  ها را تعيين و تدوين و اجراياستاندارد رسمي فرآورده

 اج اري اعالم نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه ع ارتست از:

انجام تحقيقات رمنظور تدوين استاندارد راال رردن كيفيت  –) تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي 

 -ههت خودكفهائي كشهوركاالهاي داخلي، كمك ره ره ود رورهاي توايد و افزايش كارائي صنايع در ج

كنترل كيفي كاالهاي صهادراتي  –نظارت رر اجراي استانداردهاي اج اري  –ترويج استانداردهاي ملي 

مشمول استاندارد اج اري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب رهه منظهور فهراهم نمهودن امتانهات 

في كاالههاي وارداتهي مشهمول روارت را كاالهاي مشاره خارجي و حفظ رازارهاي رين اامللي كنترل كي

استاندارد اج اري ره منظور حمايت از مصرف كنندگان و توايدكننهدگان داخلهي و جلهوگيري از ورود 

 –كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توايدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان 

تهرويج  –ترارهري كاالههاي ملتلهف مطااعه و تحقيا درراره رورهاي توايد، نگهداري، رسهته رنهدي و 

آزمهايش و تط يها نمونهه كاالهها رها اسهتانداردهاي  –سيستم متريك و كااي راسيون وسايل سنجش 

 هاي الزم ( .اي و صدور گواهينامهمرروط، اعالم مشلصات و اظهارنظر مقايسه

اي وظايف خهود ههم از موسسه استاندارد از اعضاء سازمان رين اامللي استاندارد مي رارد و اذا در اجر

آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم ررايط كلهي و نيازمنهديهاي 

 خاص كشور را مورد توجه ورار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران ره نفع تمام مردم و اوتصاد كشهور اسهت و راعهف افهزايش صهادرات و 

دارت مصرف كنندگان و صهرفه جهوئي در ووهت و هزينهه هها و در فروش داخلي و تأمين ايمني و ره

 نتيجه موج  افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش ويمتها مي رود.

  



  
 هاي رتنتعيين مقاومت فشاري آزمونهكميسيون استاندارد  روش آزمايش رين 

  

 رئيس

 مهندسين مشاور سافو   مهدي-وااي افيان

  

 اعضاء

 دانشگاه علم و صنعت ايران   نفريدو-اميني

 مهندسين مشاور سازه   سيدجالل-احدي

 مركز تحقيقات مستن   كام يز-تائيدي

 -پاسههلي درگههاه 

 عسگر

 كارخانه رتن پاتيمان  

 كارخانه رتن رارك   ودررك-چي ي

 -زاده محمد حسن

 حسن

 راه آهن جمهوري اسالمي  

 دانشگاه علم و صنعت ايران   مرتضي-زاهدي

-سههههههههههليماني

 حميدرضا

 دانشگاه علم و صنعت ايران  

علهههي   -قهههاهري 

 اصغر

 مهندسين مشاور گروه چهار  

 مهندسين مشاور كوران كارو   هرمز-فاميلي

 سازمان ررنامه و رودجه   سيداك ر-هارمي

  

 درير

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران   ع اس-حميدي

 تاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمؤسسه اس   مهرداد-پورمتين



 فهرست مطالب
  

 هاي رتنتعيين مقاومت فشاري آزمونه

 هدف و دامنه كارررد

 هاآزمونه

 وزن ملصوص ظاهري

 وسائل آزمايش

 روش آزمايش

 محاس ه نتايج آزمايش

 گزارش آزمايش

http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark0
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark0
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark0
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark1
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark2
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark2
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark2
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark3
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark4
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark5
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark6
http://www.isiri.org/std/3206.htm#BookMark7


 بسمه تعالي

 پيشگفتار

ه كميسهيون فنهي سهاختمان هاي رتن كه روسهيلاستاندارد تعيين مقاومت فشاري آزمونه 

تهيههه و تههدوين رههده و در سههي و يتمههين كميتههه ملههي اسههتاندارد سههاختمان و مصههاا  

مورد تائيد ورار گرفته , اينك ره استناد ماده يك وهانون مهواد  70/8/28ساختماني مورخ 

 1349ااحاوي ره وانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 

 گردد . استاندارد رسمي ايران منتشر مي ره عنوان

رراي حفظ همگامي و همآهنگي را پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينهه صهنايع و علهوم ,  

اسههتانداردهاي ايههران در مواوههع اههزوم مههورد تجديههدنظر وههرار خواهنههد گرفههت و هرگونههه 

ظر در پيشنهادي كه رراي اصالح يها تتميهل ايهن اسهتانداردها ررسهد در هنگهام تجديهدن

 كميسيون فني مرروط مورد توجه واوع خواهد رد . 

رنارراين رراي مراجعه ره استانداردهاي ايران رايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها  

 استفاده نمود . 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي رده است كهه ضهمن توجهه رهه رهرايط موجهود و  

ن استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشهرفته اامقدور رين اينيازهاي جامعه حتي

 همآهنگي ايجاد رود . 

اذا را رررسي امتانات و مهارتههاي موجهود و اجهراي آزمايشههاي الزم ايهن اسهتاندارد رها  

 استفاده از من ع زير تهيه گرديده است :
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 هاي بتنتعيين مقاومت فشاري آزمونه
 هدف و دامنه كاربرد ـ 1  

هاي سخت هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش براي محاسبه مقاومت فشاري آزمونه 

 هاي سخت شده بتني كاربرد دارد . باشد و اين آزمايش براي كليه آزمونهشده بتن مي

 هاـ آزمونه 2  

مطابقت داشته باشد .  3202ها بايد با ضوابط استاندارد ملي ايران به شماره آزمونه -2-1 

اند , هائي كه هنگام باز كردن قالبها و يا قبل از آماده سازي براي آزمايش آسيب ديدهنمونه

 نبايد مورد آزمايش قرار گيرند .

 كنترل ابعاد و شكل آزمونه  -2-2

باشد . چنانچه ترديدي در  3203ابعاد آزمونه ها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران بشماره 

ورد انطباق مشخصه هاي آزمونه با مندرجات استاندارد فوق در زمينه زوايا و يا همواري م

وجود داشته باشد ، اين مشخصه ها نيز بايد كنترل شوند . براي كنترل مراحل  1سطح باربر

 زير بايد دنبال گردد :

 گيري ابعاد زير با دقت ميليمتراندازه -2-2-1 

 (dانبي )هاي مكعبي ابعاد جدر آزمونه 

 (h( و ارتفاع )dاي , قطر )هاي استوانهدر آزمونه 

شود كهه انهدازه آن در نيمه منشورها حداقل طول , ارتفاع و عرض , طول به بعدي گفته مي 

 ( صورت گيرد . 1ها بايد مطابق شكل )گيرياز دو بعد ديگر بيشتر باشد .  اندازه

 كنترل و زوايا : -2-2-2 

 ( كنترل شود . 2زواياي بين سطوح باربر و سطوح مجاور بايد طبق شكل شماره ) 

 همواري سطوح -2-2-3 

 همواري بايد بر اساس استاندارد ملي ايران تنها براي سطوح باربر كنترل شود 

 هااصالح كردن آزمونه -3-3 

ق نباشد بايد مطاب   ها با استاندارد ملي ايران به شماره چنانچه رواداري آزمونه 

 ها را اصالح كرد . بشرح زير آزمونه



 
 سطوح ناهموار بايد با سائيدن سطح و با كالهك گذاري اصالح گردد .  -2-3-1 

 انحراف زوايا را بايد با بريدن يا سائيدن اصالح كرد .  -2-3-2 

هنگاميكه  اي وارد نشود . هنگام بريدن و سائيدن آزمونه بايد طوري عمل كرد كه بآن لطمه 

هاي كمكي استفاده شود , جنس اين اليه براي ايجاد سطحي هموار روي سطوح باربر از 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 اليهه روي 

درصد بعد جانبي , با قطر سطح باربر باشد  2ها در آزمايش فشاري نبايد بيشتر از مونهآز

 . 

 تعيين وزن آزمونه -2-4 

اند , بايد آب اضهافي از هائي كه در آب يا محيط مرطوب عمل آمدهقبل از وزن كردن نمونه 

شود و شرايط  درصد تعيين 0/25±ها بايد با دقت سطح آنها پاك شود .  وزن تمام آزمونه



ها بايد يادداشت گردد ) به عنوان مثال خشك شده در گرمچال , خشك شده رطوبتي آزمونه

 در هوا , اشباع شده .( 

 ـ وزن مخصوص ظاهري 3  

( به حجم محاسهبه 4-3ها از تقسيم كردن وزن ) طبق ماده وزن مخصوص ظاهري آزمونه 

 شود . يين ميتع 1-2-3شده به ازاي ابعاد بدست آمده طبق بند 

 ـ وسائل آزمايش 4  

 دستگاه آزمايش فشاري مصالح سخت ) پرس ( -4-1 

گيري نيرو توسهط آن دستگاه آزمايش فشاري بايد آنچنان انتخاب گردد كه محدوده اندازه 

هها باشهد ضهمنق دقهت برابر بار نههائي الزم بهراي شكسهتن نمونهه 10داراي حدي كمتر از 

ده نيرو بايد چنان باشد كهه بتهوان بهار نههائي را بها تقريهب يهك دستگاه و عقربه نشان دهن

گيري ممكن است درصد تعيين نمود . براي كنترل تقريبي كيفيت توليد , رواداري دقت اندازه

 درصد باشد .  3تا 

دستگاه آزمايش فشاري بايد به دو صفحه فلزي ) سيني پرس ( براي بارگذاري مجهز باشد  

بهوده و ضهخامت اليهه  HRC 55 2صفحات با آزمونه بايد حهداقل . سختي سطح تماس اين

 ميليمتر باشد .  5سخت شده حداقل 

ههاي بارگهذاري ترجيحهق بايهد اي يا مكعبي , سطح صهفحههاي استوانهدر آزمايش آزمونه 

هها باشهد .  در صهورت اسهتفاده از صهفحات بزرگتر يا حداقل مساوي سطح باربر آزمونه

ميليمتر بوده و عملكردي مشابه صفحات اصلي دسهتگاه  25آنها بايد كمكي حداقل ضخامت 

 گيرند . داشته باشد .  اين صفحات در زير و يا روي آزمونه قرار مي

صفحات بايد آن  3سطوح تماس بايد صفحه تراشي و هموار شده باشند , رواداري همواري 

اي از قطهر آزمونهه اسهتوانه ميليمتر از بعد آزمونه مكعبهي بها 100چنان باشد كه براي هر 

ميليمتر تجاوز ننمايد , در غير اين صورت بايد صفحات تماس مجددا صهفحه تراشهي  0/02

 شوند . 

يكي از صفحات دستگاه ) ترجيحق صفحه باالئي ( بايد مجهز به اتصال كروي باشد .  ابعاد  

زمهايش از حهد اتصال كروي بايد چنان باشند كه تغيير شكل صهفحه مهذكور در اثهر بهار آ

 رواداري همواري ) مطابق آنچه كه در فوق آمده است ( تجاوز ننمايد . 

اي واقع باشهد كهه مركز اين نيم كره بايد در سطح تماس صفحه مربوطه بوده و يا در نقطه 

فاصله آن از سطح مزبور از 
200

1
 



ضلع ( آزمونهه قطر صفحه تجاوز نكند .  قطر نيم كره نبايد خيلي بيشتر از بزرگترين بعد )  

 در تماس با صفحه باشد . 

 ـ روش آزمايش 5  

 ها بايد كامال تميز باشد . سطوح تماس صفحات فلزي و آزمونه 

آزمونه را بايد در مركز صفحه ماشين با صفحه كمكي طوري قرار داد كهه مركهز آزمونهه  

نسبت به مركز صفحه دستگاه بيش از 
100

1
 باشد .  قطر يا بعد آزمونه , انحراف نداشته 

ها نزديك كرد كه تماس كامل برقهرار باشهد .  نيهرو بايهد صفحات را بايد طوري به آزمونه 

 0/4±0/6بطور يكنواخت و ممتد و بدون ضربه طوري اعمال شود كهه آهنها ازديهاد تهنش 

 مگاپاسكال در ثانيه باشد . 

ههائي مربوط به بهتن هائي با مقاومت كم و حد باالحد پائين آهنا بارگذاري مربوطه به بتن 

 با مقاومت زياد است . 

دهد بايد از تنظيم آهنا اعمال بار هنگاميكه آزمونه قبل از گسيختگي سريعق تغيير شكل مي 

خودداري كرده و اجازه داد كه گسيختگي با آهنا , تغيير شكل نسبي موجود صورت پذيرد 

 اكثر مقدار بار يادداشت شود . . بارگذاري بايد تا گسيختگي كامل نمونه ادامه يابد و حد

 ـ محاسبه نتايج آزمايش 6  

 گردد . برحسب مگاپاسكال از رابطه زير محاسبه مي Cfمقاومت فشاري نمونه  

fC = 

C
A

F  

سهطح بهاربر برحسهب  CAحداكثر نيهروي گسهيختگي برحسهب نيهوتن و  pدر رابطه فوق  

 مگاپاسكال تعيين شود .  0/5ميليمتر مربع است .  مقدار مقاومت فشاري بايد با دقت 

 ـ گزارش آزمايش 7  

 در برگ نتايج آزمايش بايد موارد زير قيد گردند : 

 بردار ارائه شوند . اطالعاتي كه بايد توسط نمونه -7-1 

 مشخصه آزمونه بصورت عالمت و يا شماره - 

 شرايط عمل آوردن و نگهداري - 

 تاريخ ساخت - 

 بهنگام آزمايش تعيين سن الزم براي آزمونه - 

 نام پروژه - 

 باشد . اي كه آزمونه مربوط به آن مينام بخش و يا قطعه - 



 نوع سيمان و نسبت آب به سيمان - 

 نوع ماده افزودني ) چنانچه مصرف شده باشد ( - 

 مقاومت فشاري الزم - 

 اطالعاتي كه بايد توسط آزمايشگاه ارائه گردد .  -7-2 

 فادهاستاندارد مورد است - 

وضعيت آزمونه هنگام تحويل به آزمايشگاه و هرگونه عمليهات تهرميم سهطحي بهر روي  - 

 آزمونه

 نوع و ابعاد آزمونه - 

 مشخصه آزمونه - 

 تاريخ دريافت آزمونه - 

 شرايط عمل آوردن , نگهداري رطوبت - 

تههاريخ آزمههايش , سههن آزمونههه , وزن مخصههوص ظههاهري آزمههون , مقاومههت فشههاري  - 

 گيري شده و ساير مالحظات . اندازه

  

  

 1 - Load bearring srface 

2-HRC = rockwell Hardness " C "  

رواداري همواري : عبارت است از فاصله بين دو صفحه موازي كهه محهدود بهه سهطوح -3

 باشند . تماس مي
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