
 

 

  

 
 

 جمهوري اسالمی ايران ايران ملی استاندارد

Islamic Republic of Iran 
INSO 

 17729 استاندارد ايران ملی سازمان 97771

 Iranian National Standardization Organization 1st.Edition چاپ اول

9917  

 
 

گیري شده از مغزه گیري طول نمونهاندازه

 روش آزمون -بتن

 
 

 

 

 

Measuring length of concrete cores- Test 

method 

 
 

 

 
 

 
ICS: 91.080.40 

2014 



 ب 
 

  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و فنتاور   تودیتد ،  به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  استتاندارد میی  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها عنوانبه  و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون و مراکز اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 
 

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «روش آزمون -شده از بتن يریگطول نمونه مغزه يریگاندازه»

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 ، بهمناررد

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی

                                                              

  دبیر:

 ، عاطفمشاور

 سکاررناس مهندسی عمران 

 ررکت تکین ساز آزما

 

  ): ساسامی به ترتیب حرو  ادفبااعضاء

  
 بتن آذرآبادگان ررکت بنیاد  امیر ، احمد                                                                 

 سکاررناس مهندسی عمران 

       

 ررکت معیارگستر صدر   بهکام، عییرضا                                                              

 سکاررناس مهندسی عمران 
 

 پوربابا، مسعود     

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

 

 اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تقی زادیه، نادر                                     

 راه و رهرساز  استان آذربایجان ررقی سکاررناس اررد زمین رناسی 

 

  کاررناس  حیدرپور، ااد                                                              

 عمران سکاررناس مهندسی 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی    روا، افشین                                                                  

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 

 تبریز سازمان عمران رهردار   زیرک کار، سهراب 

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 



 د 
 

 سین مشاور خاک آب تحییلمهندررکت     سامانی، ایوب

 سکاررناس مهندسی عمران 
 

 ظهور ، رضا                                                                      

 سکاررناس مهندسی عمران 

 

 عدادتی، حسین

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 

 فرری حق رو، ساسان

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 بتن آماده دطفی

 

 

 امامیه سپاهمجتمع تواید  

 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اار               مشک آباد ، کامبیز                                          

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 

 آزمایشگاه عمران سنجش میزان        موسایی، اصغر                                                        

 سکاررناس معمار  

 

 آزمایشگاه جهاد تحقیقات سهندموسو ، محمد                                                               

 سکاررناس مهندسی عمران 
 

 

 استان سازمان نظام مهندسی ساختمان    مهدیزاده، کامران                                                          

 مهندسی عمران  اررد سکاررناس

 

 ودیزاده، وحید

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 آذربایجان ررقی

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 ه 
 

 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 پیش گفتار

 

 و

 

 1 داد  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع ادزامی 9

 9 وسایل آزمون 3

 9 روش آزمون 2

 9 آزمون گزارش 3

 9  دقت و اریبی 6

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 
 

  یش گفتارپ

اا  نویس آن در کمیسیونپیش که«روش آزمون –رده از بتن  ریگطول نمونه مغزه  ریگاندازه»استاندارد 

کمیته  یهاجالس چهارصد و افتاد و سومینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوط

مورد تصویب قرار گرفته  93/11/29 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهممیی استاندارد 

  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهاصالح قوانین و مقررات  قانون 3است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331مصوب بهمن ماه 

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، می و اماانگی با تحوالت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.
 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
 

ASTM C1542/C 1542M:02(2010), Measuring length of concrete cores- Test method 
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 نآزمو روش –شده از بتن يریگطول نمونه مغزه يریگاندازه

 

 و دامنه کاربرد هدف 9

گیر  اندازهمتفاوت از  برا  اادا گیر  رده از سازه بتنی، استاندارد، تعیین طول نمونه مغزهاد  از تدوین این 

 .است ،بتنی عناصراا  ابعاد  روادار 
 

 گیر ، اندازهکه در امتداد محور آن ،کندارائه می گیر  ردهوش برا  تعیین طول نمونه مغزهاین استاندارد، دو ر

چگادی و تحییل فضااا  خادی،  ررایط، جیب، بررسی طول به قطر، اا نسبتبا ارتباط در  ،این طول .می رود

 .روددیگر، به کار میرداا  ، تحییل مقدار سیمان و کارب1نگار سنگ
  

ا  است، را سازه ادمانضخامت یک  بیانگره کا  تعیین فاصیه بین دو سطح مواز  برالزم این استاندارد، ادزامات 

 ASTM C174 طور  که در استاندارد انطباق با مشخصات طراحی، امان تعیین، و اغیب برا  سازدبرآورده نمی

 رده است، کاربرد دارد. اراره
 

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین موارد ، مسئودیت برقرار   -هشدار

 کاربر این استاندارد است. ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن بر عهده0

 
 یمراجع الزام 7

 نیبد .اا ارجاع داده رده استبه آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یادزام مدارک

 .رودیمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

 آن  بعد  نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده  انتشار ارجاع  خیذکر تار  با یبه مدرک  که  یصورت در

انتشار به آن اا ارجاع داده رده  خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 .اا مورد نظر استآن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 :است یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 
2-1 ASTM C 42/C 42M, Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams 

of Concrete 

2-2 ASTM C 174, Test Method for Measuring Thickness of Concrete Elements Using Drilled 

Concrete Cores 

2-3 ASTM C 670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for 

Construction Materials 
 

                                                 
1- Petrography  
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 وسايل آزمون 9

  mm 93/9 ، و با دقت 399تا 9س mmگیر  گستره اندازهبا و  mm 63 آن ، که ارتفاع فکدارکولیس فک 9-9

 بارد.

 تقسیم رده است. mm 1  بند، که با درجهmm339تا  mm399 با گستره کش،خط 9-7

 

 روش آزمون 4

 دارگیري با کولیس فکاندازه   4-9

آن  اندازهآزمونه قرار داید.  را در نقطه میانی بین مرکز و دبه کودیساا  باز فکآزمونه را در دست نگه دارته و 

ذکر رده را  بچرخانید و روند 939˚و  139˚، 29˚و ثبت کنید. آزمونه را به میزان  ، تعیینmm93/9  دقترا با 

 دست آورده و ثبت نمایید.ه مرکز آزمونه ب در وسطگیر  تکرار کنید. یک اندازه
 

 کشخطگیري با اندازه   4-7

کش را رو  سطح تراز و تخت قرار داید. خط در برابررا  9یا رکل داده رده 1مغزه با سطح پرداخت ردهموقعیت 

، 29˚گیر  و ثبت کنید. مغزه را به میزان اندازه mm 1 دقتسطح تخت طر  مقابل مغزه قرار داید و طول را با 

 تکرار نمایید.اا را گیر بچرخانید و اندازه 939˚و  139˚
 

بارند، در نظر گرفته که قسمتی از مخیوط بتن اصیی نمی اایی از موادبخش گیر  طول مربوط بهاین روش برا  اندازه -يادآوري

 نشده است.

 

 آزمون گزارش 5

 گزارش کنید. mm 1 دقتگیر  را با دار، متوسط پنج اندازهکودیس فک 5-9

 گزارش کنید. mm 1 دقتگیر  را با متوسط پنج اندازه، کشخط 5-7

 

 9دقت و اريبی 6

 دقت  6-9

 19ایشگاای که رامل کش از رو  نتایج یک مطادعه آزمدار و خطگیر  با کودیس فکاا  اندازهدقت روش

   اا تقریباً ازگستره طودی مغزه گیر  رده است.ار مغزه سه بار اندازه بارد، برآورد رده است.آزمایشگاه می

mm 62  تاmm 113 بارد.می 
 

                                                 
1- Finished 

2- Formed 

3- Bias 
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 دارگیري با کولیس فکاندازه  6-9-9

1ضریب تغییرات اپراتور واحد 
(1S%) % 99/1 گیر  از یک مغزه نباید بیش از ین رده است، بنابراین، دو اندازهتعی

% 32/9 (D2S%)
(%1S) متوسط طول مغزه، اختال  دارته بارد. ضریب تغییرات بین آزمایشگاای 1

1 %69/1 

(%D2S) 93/2 گیر  از یک مغزه توسط دو آزمایشگاه مختیف نباید بیش از %دیا، دو اندازهتعیین رده است، 
1 

 متوسط طول مغزه، اختال  دارته بارد.
 

 کشخطگیري با اندازه   6-9-7

(%1S)ضریب تغییرات اپراتور واحد 
نباید بیش از گیر  از یک مغزه ین رده است، بنابراین، دو اندازهتعی 22/1 % 1

% 23/3 (D2S%)
(%1S)متوسط طول مغزه، اختال  دارته بارد. ضریب تغییرات بین آزمایشگاای  1

1 % 33/2 

(%D2S) 13/19گیر  از یک مغزه توسط دو آزمایشگاه مختیف نباید بیش از %ین رده است، دیا، دو اندازهتعی
1 

 متوسط طول مغزه، اختال  دارته بارد.
 

 اريبی   6-7

ندارد، در مورد اریبی ایچ اا وجود مناسب، برا  تعیین اریبی این روشاا  مرجع قابل قبول آنجایی که مغزهاز 

 ا  داده نشده است.بیانیه

 

 
 

 

 

 

                                                 
 رده است. تشریح ،ASTM C670که در استاندارد  چنانام -1


