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  یش گفتارپ

که  «روش آزمون -رده از بتن  ریگمغزه  اابا استفاده از نمونه یبتن  ااضخامت ادمان  ریگاندازه»استاندارد 

چهارصد و تهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونپیش

 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهمکمیته میی استاندارد  یهاجالس افتاد و دومین

 موسسه قانون اصالح قوانین و مقررات  3استناد بند یک ماده مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به  99/11/29

 رود.می ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

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 امیی ایران در مو استاندارداا 

 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 
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  -شده از بتن يریگمغزه يهابا استفاده از نمونه یبتن يهاضخامت المان يریگاندازه

 روش آزمون

 

 و دامنه کاربردهدف  0

گیر  طول وسییه اندازهها  بادمان سازهیا ، 9دال ،1ضخامت سنگفرش بتنیاد  از تدوین این استاندارد، تعیین 

 .است گیر  رده از سازه بتنینمونه مغزه
 

طور خا  در تعیین ه برا  تعیین انطباق ساخت بتن، با مشخصات طراحی کاربرد دارد، که باین استاندارد، 

 اا کاربرد دارد.اا و ساخت سایر انواع دالسنگفرشضخامت 
  

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 عهده

 

 وسايل آزمون 1

گیر  را اندازه 2اا  محور  مغزهمانا  بارد، که طول ادسه نقطه 3گیرباید رامل یک اندازهوسییه آزمون  1-0

زمانی که جزئیات طرح مکانیکی آن تعیین نشده بارد، وسییه آزمون باید مطابق با ادزامات بنداا   .خوااد نمود

 نشان داده رده است. 1یک نمونه از وسییه آزمون در رکل بارد.  6-9تا  9-9
 

محور گاه متقارن قرار گرفته در انتها  تحتانی، تکیهطور  طراحی رود، که توسط سه وسییه آزمون باید  1-1

از  6اایییا گل میخ 3اا  کوتاهاا باید به صورت پایهگاهتکیهنگه دارد. این  ،آزمونه را در یک موقعیت عمود 

 mm 6کنند، باید مدور بوده و رعاع آن کمتر ازهااایی که سطح آزمونه را تحمل میفوالد سخت رده بارند و انت

 .نبارد mm 13و بزرگتر از 
 

تا  mm199ا  به اندازه اا  اسمی متفاوت، حداقل گسترهن باید برا  تطبیق آزمونه با طولوسییه آزمو 1-7

mm939  فراام کند.را 
 

گیر  طول در مرکز انتها  باالیی آزمونه و در اشت باید طور  طراحی رود، که اندازه گیروسییه اندازه 1-4

نقطه  ، به طور  کهامتداد محیط یک دایره قرار گرفته است، را ممکن سازدکه در فواصل مساو  در  دیگرنقطه 

                                                 
1- Concrete pavement    

2- Slab  

3- The calipering device  

4- Core  

5- Short posts  

6- Studs  
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منطبق بر سطح انتهایی آزمونه بوده و رعاع آن کمتر از یک دوم رعاع آزمونه و بزرگتر از سه چهارم  دایرهمرکز 

 .رعاع آزمونه نبارد
 

بارند، باید مدور بوده و رعاع ییا سایر ابزاراایی که در تماس با سطح انتهایی آزمونه م 1گیر مییه اندازه 1-5

صورت واضح و رورن ه رود، باید باا  طول ساخته میبارد. مقیاسی که از رو  آن قرائت mm 3آن 

 آن بارد. ر  ازکسبوده یا  mm 1اا باید بند بند  رود. فاصیه درجهتگیار  رده و در فواصل دقیق درجهعالم
 

      آن در طول عمییاتمحوره حد کافی محکم بارد، تا رکل و اموسییه آزمون باید پایدار بوده و ب 1-6

 یا تغییر رکل خمشی دارته بارد. 9اعوجاج mm 93/9گیر  متعار ، حفظ رود، بدون اینکه بیش از اندازه

 

 
 وسیله اندازه گیري مغزه -0شکل 

 

 

                                                 
1- The measuring rod  
2- Distortion  
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 هاآزمونه 7

اا ا  بارند که نمونهگیر  طول، معر  بتن سازهدر ار روش اندازهباید اا  مورد استفاده به عنوان آزمونه مغزه

عاد  ررایط غیرگیر  رود و انتهااا باید عار  از باید با محور عمود بر سازه مغزه از آن گرفته رده است. نمونه

س صورت محسوه گیر  باند یا در عمییات مغزهداایی که عیوب غیرعاد  نشان میسطوح سازه بارند. مغزه

 اند، نباید استفاده روند.آسیب دیده
 

ار بند  متراکم قرا  با دانها سازه که رو  الیه اساس سنگدانهگیر  رده از یک سنگفرش یار گاه نمونه مغزه

  سطح تحتانی بتن، گیارح تحتانی بتن بارد، برا  در معرضچسبیده به سط گرفته است، رامل ذرات سنگدانه

 و چکش بردارته روند. 9یا قیم 1ذرات چسبیده باید بوسییه گوه
  

بند  غیرمتراکم قرار گرفته بارد، مالت بتن ممکن است به داخل ا  با دانهبتن رو  الیه اساس سنگدانهارگاه 

نیرو  کافی به گوه یا قیم و الیه اساس نفوذ کند و برخی از ذرات را احاطه نماید. برا  بردارتن ذرات چسبیده، 

رود. اگر در  ،قدر  نبارد که باعث رکستگی ذرات احاطه رده توسط مالته چکش اعمال کنید، اما این نیرو ب

داد، نباید  را ادامه 2-2که نتوان روش ذکر رده در بند  طول بردارتن ذرات چسبیده، بتن رکسته رود، طور 

 رود. گیر  طول استفادهاز مغزه برا  اندازه

 

 روش آزمون 4

 که طور ، 3کنید اا  مناسب، واسنجیول مغزه، وسییه آزمون را با سنجهگیر  طاندازهقبل از ار گونه  4-0

، فراتر روند mm 93/9معیوم رود. انگامی که این خطااا از  ،مکانیکی وسییه آزمون ایراداتخطااا  ناری از 

 مناسب تصحیح نمایید. ه طوراا  طول را باندازه
 

دال سنگفرش یا در گیر  قرار داید، که انتها، سطح فوقانی یک ا انتهااا  صا  در دستگاه اندازهآزمونه را ب 4-1

 ساخته رده از فوالد سختگاه رو  سه تکیه داد. آزمونه رااا، سطح رکل داده رده را نشان میمورد سایر سازه

انتها  فوقانی  مرکز گیر  مستقیماً رو  نقطه اندازه ش مرکز  وسییهکه موقعیت سنج، قرار دایدطور  

 آزمونه بارد.
 

 دیگر،گیر  نمایید، یکبار در موقعیت مرکز  و یکبار در ار اشت موقعیت اندازه بار 2طول ار آزمونه را  4-7

 دقت  گیر  را با اندازه 2قرار گرفته است. این  گیر ،در امتداد محیط یک دایره اندازه که در فواصل مساو 

mm 1 .گزارش کنید 

                                                 
1- Wedging  

2- Chisel  

3- Calibrat  
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ه ب ،گیر  مشخص رود که سطح آزمونهیر ، در یک یا چندین نقطه اندازهگارگاه، در ضمن عمییات اندازه 4-4

کوچک، معر  تختی کیی انتها  مغزه نیست، آزمونه باید حول محورش چرخانده  9یا تورفتگی 1ددیل برآمدگی

اا  گرفته رده از وقعیت جدید بردارته رود. در مغزهگیر  از آزمونه در ماندازه 2رود و سر  کامیی از 

ار گرفته اند، خییی از اوقات، مقررات فوق بند  غیر متراکم قرا  با دانهاا که رو  الیه اساس سنگدانهسنگفرش

 کار برد. ه توان بمیاا  رو  سطح تحتانی، ناا یا خیل و فرجه ددیل برآمدگیرا ب

 

 گزارش آزمون 5

باید به  ،رودبیان می mm 1 دقتگیر  که با اندازه 2ثبت رود، و میانگین  mm 1 دقتمشاادات مجزا، باید با 

 عنوان طول مغزه بتنی گزارش رود.

 

 7دقت و اريبی 6

 دقت   6-0

آزمون داده نشده است. یک برنامه آزمون ا  در مورد دقت این روش ایچ بیانیهاي، گیر سه نقطهاندازه 6-0-0

، که در تجدید نظر بعد  این روش بین آزمایشگاای برا  تعیین طول مغزه با این روش در حال مطادعه است

 زمون گنجانده خوااد رد.آ
 

 اريبی   6-1

اظهار نظر  اا  مرجع قابل قبول مناسب برا  تعیین اریبی این روش آزمون وجود ندارد، ایچ از آنجا که مغزه

 در مورد اریبی نشده است. 
 

 

 

 

                                                 
1- Projection  

2- Depression   

3- Bias  


