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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
ندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران تدوین استا

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
 فن است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

از دریافت نظرات نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 

در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 
 .تصویب رسیده باشد

دارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در مؤسسه استان
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای 

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید
و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور مؤسسه استاندارد 

حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اری نمایداجب
 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
زی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست مشاوره، آموزش، بازرسی، ممی

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . حیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نمایدگواهینامه تأیید صال
یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 ون استاندارد یسیکم
دانه با  ساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده و یا بتن سبک  قطعات پیش–   بتن سبک 
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 پیشگفتار 
دانه با  ساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده و یا بتن سبک طعات پیش ق- بتن سبک"استاندارد 

وسیله کمیسیون فنی مربوط، در مرکز تحقیقات  که به "  روش آزمون-ساختار باز تحت بار عرضی

ن جلسه کمیته ملی استاندارد یساختمان ومسکن تهیه و تدوین شده، در یکصد و شصت و هفتم

اینک این استاندارد به .  مورد تصویب قرار گرفته است30/4/86خ ساختمان و مصالح ساختمانی مور

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 3استناد بند یک ماده 

 . شود  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371مصوب بهمن ماه 

 ملی و جهانی در زمینه صنایع،  علوم و های برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحوالت و پیشرفت

خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای 

بنابراین . اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت

 . باید همواره از آخرین تجدیدنظر انها استفاده کردبرای مراجعه به استانداردهای ملی ایران 

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز های 

جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی 

 . و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  : نبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است م

1- EN 1356:1997, Performance test for prefabricated reinforced 

components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate 

concrete with open structure under transverse load  

الف



 

ساخته مسلح بتن هوادار اتوکالو شده و یا بتن   قطعات پیش-بکبتن س

  روش آزمون-دانه با ساختار باز تحت بار عرضی سبک

 

  و دامنۀ کاربرد هدف 1
 ازمسلح ساخته  شیکی قطعات پی عملکرد مکانتعیین روشی برای ارائه ،ن استانداردیاهدف از تدوین 

است که  7-2استاندارد بند  مطابق ١ساختار بازانه با های سبکد ا بتنی بتن هوادار اتوکالو شده جنس

 ی مورد بررس،ن استانداردی که در اییعملکردها. شود ی مبر آن وارد عرض قطعه یر راستاد یهایبار

 :ست ار ی شامل موارد ز،ردیگ یمقرار 

 .ای وسط دهانه در سطوح بارگذاری مختلفه تغییرمکان •

 .خوردگی ترکدر زمان بار  •

 .)ختگییگس(شکست مرحله تا افزاینده  بارگذاری یلۀوس هبی یبار نها •

 .)ختگییگس(ت و شکل شکست یموقع •

 

  یمراجع الزام 1
بدین . ها ارجاع داده شده است     مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن            

یا / دارای تاریخ چاپ و   در مورد مراجع    . شود  آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می        ،ترتیب

 بهتر اسـت کـاربران      یول. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست         تجدیدنظر، اصالحیه 

ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامـی زیـر را مـورد            نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه       ذی
                                                 
1  - Lightweight aggregate concrete with open structure 



 

یاتجدیـدنظر  / نظر، آخـرین چـاپ و  یا تجدید/ در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. بررسی قرار دهند  

 .مورد نظر است، آن مدارک الزامی ارجاع داده شده

 :استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 بـتن     خشـک  یـین جـرم حجمـی      تع –بتن سـبک     :1385 سال   8594 رانی ا یاستاندارد مل  1-1

    روش آزمون-هوادار اتوکالوشده

 بـتن هـوادار     ین مقاومت فشـار   یی تع –بتن سبک    :1385 سال   8596 رانی ا یاستاندارد مل  1-2

   روش آزمون-اتوکالوشده 

 تعیین درصـد رطوبـت  بـتن هـوادار     –بتن سبک   : 1386 سال 9159ران  ی ا یاستاندارد مل  1-3

  روش آزمون-اتوکالوشده

1-4 EN 991:1995, Determination of dimension of prefabricated 

reinforced components of autoclaved aerated concrete or 

lightweight aggregate concrete with open structure 

1-5 EN 992:1995, Determination of dry density of lightweight 

aggregate concrete with open structure 

1-6 EN 1354:2005, Determination of compressive strength of 

lightweight aggregate concrete with open structure 

1-7 EN 1520:2002, Prefabricated components of  lightweight 

aggregate concrete with open structure 
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 روشاساس  2
 ، آن قـرار دارد    یانتهـا در دو   کـه   گـاه سـاده       تکیـه دو   بـا  ،)ریو ت وار یا سقف    یدال کف، دال د   ( هآزمون

محل اعمال بارهـا در فاصـله یـک         (شود    ی م ی بارگذار یتا مرحله گسیختگ   دو بار خطی قائم      ۀلیوس هب

 .شود ی تعیین مربریت بایظرف  ترک خوردگی وو تغییرشکل،) استها  گاه چهارم طول دهانه از تکیه

ری یـ گ  بـرای انـدازه    مثـال    یراب( دکر انتخاب   ی بارگذار ی را برا  ی نقاط دیگر  ،توان  ی م ازیدر صورت ن  

 وند در گـزارش آزمـ     یـ ن مـورد با   یـ ا). ت مهاری آرماتورهای طولی   یا برای کنترل ظرف   یت برشی   یظرف

 .اشاره شود

مانـده  ی باق تغییرشـکل ری  یـ گ  ور انـدازه   به منظـ   ،برداری  بهره دن به حالت حدی   یممکن است بعد از رس    

 .انجام شودنیز ) یباربردار(آزمون در حالت کاهش بار تحت بارگذاری کوتاه مدت، 

 

 وسایل الزم 3
  :گیرد ی مورد استفاده قرار مدر این آزمون وسایل زیر

ک چهـارم  یـ در نقـاط  و مساوی در دو خط دستگاه اعمال بار   : اعمال دو بار قائم    دستگاه 3-1

ش ید قادر به افزا   یدستگاه با ن  یا .)1شکل  مطابق   (ونعمود بر دهانه قطعات مورد آزم      انه و خارجی ده 

ک مقـدار   یـ داشـتن بـار در       هنگثابت   قادر به    ،چنین و هم  )شوک( تکانه   وسته و بدون  یصورت پ ه  بار ب 

ـ   .  باشد  دقیقه 5 تا   2  بین ازیانتخابی برای مدت زمان مورد ن      درصـد   3 کـار رفتـه بایـد بـا دقـت          هبـار ب

 ؛گیری شود اندازه

 ؛متر یمیل 1/0با دقت  :)زیخ(های وسط دهانه  تغییر مکانگیری   اندازهابزار 3-2

  ؛متر یمیل 5/0با دقت  :)زیخ( وسط دهانه تغییرمکانگیری   اندازهابزار 3-3



 

 یکه قطعه بارگـذار    ی منفی وسط دهانه در حالت     زیخ(  :ینف م تغییرمکانگیری     اندازه ابزار 3-4

 ؛متر یمیل 1 با دقت،)نشده

 تـوان   یمـ درصورت امکـان    چنین،   هم.  درصد 3 جرم قطعات با دقت      گیری  برای اندازه   :ترازو 3-5

این ( دکر خشک، درصد رطوبت و ابعاد قطعه، محاسبه         یبراساس جرم حجم   محاسبه   از طریق را  جرم  

 .)رود یکار م ه هستند، بتوپرکه  ی قطعاتیروش برا

 

 ها آزمونه 4
 یبردار نمونه 4-1

صورتی انتخاب شود کـه نماینـده    ه باید ب آزمونه.ساخته باشد   مسلح پیش   یک قطعه کامل و     باید آزمونه

 . باشدی تحت بررسیها کل فرآورده

 قطعهابعاد گیری  اندازه 4-2

  درصـد تعیـین    3 با دقت     آن  و جرم  3-2 بند   استانداردمطابق   باید   ه بارگذاری، ابعاد قطع   ونقبل از آزم  

 .)علق از یک جرثقیل یک ترازوی مبا استفاده از(شود 

بـه منظـور جبـران       ،)یز منفـ  یخ(منفی  تغییرمکان  با یک   ) دال کف یا سقف و تیر     (اگر یک قطعه افقی     

در وسط دهانـه قبـل از       تغییرمکان  د، باید   و ش تهیه،  اعمال شده های حاصل از بار مرده و بار         تغییرمکان

 . شـود  گیری  گیرد، اندازه   لی قرار می  های طو   روی یکی از گوشه     قطعه بدون قید   که  یمحل در   ،بارگذاری

 و تغییرمکـان    دهکشـی    ی دیگـر ریسـمان    ی قطعه تا انتها   ی از یک انتها   یمنف  تغییرمکان یگیر   اندازه یبرا

 محاسـبه   ریسـمان  قطعه در وسط دهانه تا این        یینی به صورت فاصله لبه پا     ،متر  ی میل 1 را با دقت     یمنف



 

 تغییرمکـان در ایـن حالـت،   .  طولی انجام شود   ضلع در هر دو     دتوان   می گیری   اندازه  این ،چنین هم. دکنی  

 .شود یمحاسبه مگیری   اندازه از میانگین این دویمنف

وسـط دهانـه یـک قطعـه        ر اثر بار مـرده در       بایجاد شده   ) خیز( تغییرمکانگیری    اندازه 4-3

 افقی

بـه ایـن   . ودش میگیری  زه اندامتر ی میل 5/0ر اثر بار مرده با دقت       بوسط دهانه قطعات    ) زیخ( تغییرمکان

 .شود یکشیده مگاه دیگر  گاه تا تکیه های طولی از یک تکیه ضلع یک ریسمان در امتداد یکی از منظور

بار مرده باعث هیچ     وقرار گرفته   خود  های طولی      قطعه بدون قیدی روی لبه     که  یزمان صفر در     قرائت  

 .دشو ی منییتع، شود  قائمی در صفحه قطعه نمیتغییرمکان

 انـد،   هشرح داده شـد    2-6  که در بند   یهای گاه   و بر روی تکیه    برگردانده یصورت افق به  را  سپس، قطعه   

عنـوان تفـاوت بـین قرائـت صـفر و       ه بتغییرمکان. شود   بار مرده فعال می    ،در نتیجه این کار   . دهیدقرار  

 . شود میگیری  ، اندازهاین حالتقرائت جایگزین شده در 

 شرایط محیطی قطعه   4-4

 رطوبـت در نقـاط   اخـتالف  از دماهـای بـاال و    چنـین   هم  بارگذاری و  وندر حین آزم   قطعهاز یخ زدن    

 .کرد پرهیز باید مختلف آزمونه

 

  بارگذاریونآزم 5
 دماشرایط  5-1
 درجـه   25 تـا    15از بـازه    اگـر دمـا     . داد انجام   وسیرجه سلس  د 40تا 5 بینی  یدر دما توان    یون را م  آزم

 .دشوون ذکر گزارش آزم باید در وس خارج باشد،یسلس



 

 گاهی شرایط تکیه 5-2

برداری در     تحت شرایط بهره   که یسمت قرار گیرد و  گاه ساده     تکیه یروصورت افقی و در      هقطعه باید ب  

 .قرارداده شودباال سمت به ، فشار خواهد بود

  از آن دو   یو یک  یا  دایرهها باید    آنمقطع  . دباشقطعه  حداقل به اندازه تمام عرض      ها باید    گاه  تکیهطول  

 .)یکتغل(  قابل حرکت باشد، افقی درجهت دهانهصورت به

بـه  وسیله صفحات توزیع کننده که حداقل طولی برابر عرض قطعه دارنـد،            هگاه ب   های تکیه  العمل  عکس

 )50±2( و عرضـی برابـر   ده بـو فـوالد جـنس   بایـد از  این صفحات. شوند میمنتقل  قطعه یکناره پایین 

 . داشته باشند متر یمیل 10 اقل برابرو ضخامتی حدمتر  یمیل

انتهـای قطعـه قـرار      دو   مسـتقیم در مجـاورت       صـورت   بـه گاهی    ها، صفحات توزیع کننده تکیه     در دال 

 تـوان از    ی مـ  در هر دو حالت   . گاهی مورد نیاز باید محاسبه شود        حداقل طول تکیه   ،در تیرها . گیرند  می

 .دذکر شو ونباید در گزارش آزمصورت ن یا که در استفاده کردنیز  یدیگرگاهی  شرایط تکیه

همسـان  (گاهی مسطح نیست، یک الیه یکنواخـت کننـده            که وجه پائینی قطعه در منطقه تکیه       یجایدر  

مـورد اسـتفاده     و صفحات توزیع کننده      نرم بین وجه پائینی قطعه     از مالت، اندود گچی، یا فیبر     ) کننده

 .ردیگ یقرار م

 

 

 

 



 

 نحوه بارگذاری 5-3

 . نشان داده شده است1بارگذاری در شکل یک نوع 

 قطعه پیش ساخته مسلح  -1
 )غلطک(قابلیت حرکت به صورت افقی  ،)متر  میلی20به عنوان مثال با قطر(میلۀ فوالدی  -2

 ثابت شده به صفحۀ توزیع یا میلۀ فوالدی سطح)متر  میلی20به عنوان مثال با قطر (میلۀ فوالدی  -3

 متر، که تمام عرض قطعه را پشانده است  میلی10خامت و ض) 50 ± 2( صفحۀ توزیع با عرض  -4

 شامل مالت سیمانی یا ائدود گچی) یکنواخت کننده(الیۀ همسان کننده  -5

 ) متر  میلی15× متر   میلی50بعنوان مثال (میلۀ فوالدی مسطح  -6

 متر که تمام عرض قطعه را پوشانده است  میلی100مقطع فوالدی صلب با عرض حداقل  -7

 یع مساوی بار روی مقاطع فوالدی تیر برای توز -8

 وسیلۀ اعمال بار -9

 اگر الزم باشد) 5(الیۀ همسان کنندۀ مشابه بند  -10

 های وسط دهانه گیری تغییر مکان ای برای اندازه وسیله -11

  نحوۀ بارگذاری-1شکل 

 



 

این قطعات باید به اندازه کافی بزرگ باشـند تـا بتـوان             . استمتر     میلی 100عرض این قطعات حداقل     

 درصد مقاومت فشاری بتن تجاوز      80ینان حاصل کرد که فشار موضعی در وجه باالیی قطعات از            اطم

 .کند نمی

 .بار باید با دقت در مرکز محور طولی قطعه قرار داده شود

 . در نظر گرفته شوند،کار رفته هعنوان بخشی از بار ب هجرم ابزارهای بارگذاری باید ب

 بر روی وجه باالیی قطعـه اثـر         ،گاه  یک چهارم طول دهانه از تکیه     دو بار خطی قائم مساوی در فاصله        

این بارها در تمام عرض قطعه با استفاده از قطعات فـوالدی صـلبی کـه بـر روی بسـتری از                      . کنند  می

قـرار  ) شـامل تختـه فیبـری نـرم    (نرم  ) یکنواخت کننده (کننده    مالت یا اندود گچی یا یک الیه همسان       

 .شود دارند، پخش می
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یـا  محور طولی قطعـه    در   ،وسط دهانه قرائت تغییرمکان صفر در     . ها قرار گیرد   گاه  قطعه باید روی تکیه   

 .شود انجام ،قطعههای  کنارهمحور طولی  هر دو در

مرحلـه تـا مرحلـه      از یک   . افزایش داد  ، مساوی تا بار مشخص شده     مرحلهباید در چهار    را  بار اعمالی   

 30 تقریبـاً  مدت زمـان باید در   بار  .  افزایش یابد  )شوک(تکانه   پیوسته و بدون     تصور  بهبار باید   دیگر،  

  دقیقـه ثابـت     2تـا   ثانیـه    30 بـین    ،هـا  تغییرمکانانتخاب شده برسد و سپس برای تثبیت        مقدار  به  ثانیه  

 .شود داشته  نگه



 

 ) هر مرحلـه بارگـذاری     در انتهای ( بار انتخاب شده     مقدار بعد از رسیدن به      بالفاصلهباید  را    تغییرمکان

 .باید محاسبه شودنیز گاهی  ، هر نشست تکیهشود را محاسبه میها  تغییرمکانوقتی . دکرگیری  اندازه

 دقیقه  بـار     15 تا   5در مدت زمان     که    افزایش یابد  یصورت  به باید   ، بار مشخص شده حصول بار   از  بعد  

 .حاصل شود) بار گسیختگی (ینهای

ثابت نیستند و بستگی به اطالعات جمع شده        آزمون   درجزئیات   اه اربرداری ب  و تعداد مراحل بارگذاری  

 محاسـبه    قابـل   انجام شود که اطالعات زیر     به صورتی  باید   ون آزم با این وجود،  .  دارند وندر حین آزم  

 : باشند

 ؛ها در بار مشخص شده  عرض همه ترکحداکثر و  تغییرمکان 

 ؛ترک خوردگیدر هنگام بار  

 ؛)ار گسیختگیب(ظرفیت باربری  

 وزناثـر   در حالت بـاربرداری  .)ازیدر صورت ن (ه بار مشخص  شتنمانده بعد از بردا    باقی  تغییرمکان 

 ؛ودحذف شدستگاه بارگذاری باید 

 ؛)ازیدر صورت ن(  تغییرمکان -منحنی بار  

ر مختلـف،  یبـا مقـاد   بارگـذاری  حلـه مرهـار  چحداقل در  باید ، تغییرمکان -منحنی بار  رسم   یبرا 

 ؛ داشته باشدتطابقم ه باید با بار مشخصمقادیریکی از که د کرگیری  اندازه را  غییرمکانت

 
 : یادآوری

 را در این مقـدار  یمنحناین . رسم کردرا درنزدیکی بار نهایی   ی منحن توان بدون ابزارهای مخصوص،     ینممعموالً  
 .  را کنترل کند، رسم کرد تغییرمکان که بتواند یدستگاه اعمال بار استفاده از با باید ،بار
 
    



 

  بارگذاریون بعد از اتمام آزم،ها گیری مشاهدات و اندازه 6
 :های زیر باید انجام شود گیری بعد از گسیختگی قطعه، مشاهدات و اندازه

 موقعیت و شکل گسیختگی •

 نوع مسلح سازی •

 تعداد، قطر و پوشش میلگردهای مسلح کننده •

 نوع پوشش ضد خوردگی •

 )در حالت قطعات چند الیه(های بتنی  ضخامت الیه •

 . مفید باشدونبرای ارزیابی نتایج آزمتواند  یمگیری خصوصیات زیر   اندازهنیچن هم

 6-2بند  یا 2-2بند  مرجع استاندارد مقاومت فشاری بتن مطابق •

  5-2 بند یا 1-2بند   مرجعاستاندارد ی خشک بتن مطابقجرم حجم •

بـا   اسـتاندارد مرجـع  مطابق بتن هوادار اتوکالو شده  برای ،ونمقدار رطوبت بتن در زمان آزم      •

 . زیرریدابتهمچنین با استفاده از  و 4-2بند  مرجع استاندارد  مطابق بتن سبکدانهرای و ب3-2بند 

هـا   آنکه مقـدار رطوبـت      ته شوند   ف گر یصورت باید به    ، خشک یجرم حجم گیری    ها برای اندازه    نمونه

ه ستفاد هیچ آبی برای خنک کردن ا      گیری  مغزه برش یا    در هنگام ( گیرد    قرار ر ممکن ییتغتحت کمترین   

. نجـام شـود   قبل از هر کـاهش رطـوبتی ا  ،ها  بعد از آماده شدن نمونهبالفاصلهد  یباگیری     اندازه .)نشود

 .گیری شود اندازهدرصد  1/0 باید با دقت ،)mh(در حالت مرطوب ها  جرم نمونه

 .شود محاسبه می) 1( معادله به کمک از جرم  به صورت درصدی)µm( رطوبت صدرد

)1(                                                                               100×
−

=
dry

dryh
m m

mm
µ 



 

  :که در آن

= mh کیلوگرم،4-2بند استاندارد  جرم نمونه درحالت مرطوب مطابق  

= mdry کیلوگرم، 4-2تاندارد اسبند  جرم نمونه خشک شده مطابق 
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 : باید شامل موارد زیر باشدونگزارش آزم

 9160مون طبق استاندارد ملی ایران آز •

 ؛ مربوطهتولید تعریفی از قطعه مطابق استاندارد •

 ؛تاریخ تولید •

 ؛گیری تاریخ نمونه •

 ؛ونآزمانجام  و تاریخ محل •

 ؛استمشاهده شده ون  آزمزمانهر آسیبی که در قطعه در  •

 ؛ونجرم قطعه در زمان آزم •

 ؛ باشدوسیلسس درجه 25 تا 15خارج از بازه ، وقتی وندمای آزم •

 ؛باشد داشته تفاوت 2-6با بند  وقتی ،گاه نحوه بارگذاری، شرایط دهانه و تکیه •

کننده بین وجه پائینی قطعه و صفحات توزیع کننده و بین وجه بـاالیی قطعـه    نوع الیه همسان   •

 ؛ عرضیو مقاطع فوالدی

  ؛ونقبل از آزمقطعات افقی  منفی در وسط دهانه تغییرمکانهر  •

 ؛)ازیدر صورت ن (قطعات افقیدر  در اثر بار مرده تغییرمکان •

١١ 



 

 ؛هتغییرمکان تحت بار مشخص •

 ؛ها دیگر ناهموارییا  تشکیل اولین ترک و در زمانمقدار بار،  •

  ؛هعرض ترک در بار مشخص •

 ؛)ازیدر صورت ن ( بعد از باربرداری)پس ماند(تغییرمکان باقیمانده  •

 ؛)ظرفیت باربری(بار نهایی  •

 ؛) را ببینید2 مثال شکل به عنوان ()ازیدر صورت ن( تغییرمکان -منحنی بار و منحنی بار  •

 ؛موقعیت و شکل گسیختگی •

 ؛)مقادیر واقعی( لگردهایمنوع مسلح سازی، تعداد، قطر و پوشش  •

 ؛نوع پوشش ضد خوردگی •

 ؛)در حالت قطعات چند الیه( بتنی های ضخامت الیه •

 ؛)اگر محاسبه شده است( رطوبت بتندرصد خشک و یجرم حجمری، مقاومت فشا •

 ؛ونهر انحرافی از روش استاندارد آزم •

 .شگری و امضاء آزماینام، نام خانوادگ •

 

 

 

 

 



 

 )یبار نهای (یبار گسیختگ )1
  یبردار  بهرهیحالت حد )2

  یبار ترک خوردگ )3

  یجرم ابزار بارگذار )4
 

 ،  منحنی بار و بار تغییر مکانیک نمونه از -2شکل 
 تغییرات بار نسبت به تغییر مکان ) تغییرات بار نسبت به زمان ب) الف
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