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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 تودیتد ، فنتاور    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

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

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  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 به عنوان 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 مراکزو  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– در مرکز يانقطه يساده با بارگذار ریبتن با استفاده از ت یمقاومت خمش»

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 ، بهمناررد

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی

                                                              

  دبیر:

 ، عاطفمشاور

 عمران سکاررناس مهندسی 

 ررکت تکین ساز آزما

 

  ): ساسامی به ترتیب حرو  ادفبااعضاء

  
 ررکت بنیاد بتن آذرآبادگان   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                                                               

 سکاررناس مهندسی عمران 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی    روا، افشین                                                                  

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 

 تبریز سازمان عمران رهردار    کار، سهراب زیرک

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 



 د 
 

 ور خاک آب تحییلمهندسین مشاررکت     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

 

 

 مجتمع تودید  امامیه سپاه

 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان ررقی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اار               مشک آباد ، کامبیز                                          

 سکاررناس اررد مهندسی عمران 

 

 یشگاه عمران سنجش میزانآزماموسایی، اصغر                                                                

 سکاررناس معمار  

 

 آزمایشگاه جهاد تحقیقات سهندموسو ، محمد                                                               

 سکاررناس مهندسی عمران 
 

 

 استان نظام مهندسی ساختمانمهدیزاده، کامران                                                              سازمان 

 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

 3 آزموناصول  2

 3 روش انجام آزمون 3

 2  اا پس از آزمونگیر  نمونهاندازه 6

 3 محاسبات 3

3 

2 

 گزارش آزمون

 دقت و اریبی

3 

6 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 و 
 

  یش گفتارپ

      که «روش آزمون– در مرکز  انقطه  ساده با بارگیار ریبتن با استفاده از ت یخمش مقاومت»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  یهاجالسافتاد و دومین 

 موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  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، فتمی و اماانگی با تحوالت و پیشربرا  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، 

 ز آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.باید امواره ا
 

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

ASTM C293/C293M:2010, Flexural strength of concrete using simple beam with center-point 

loading– Test method  
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          – در مرکز يانقطه يساده با بارگذار ریبتن با استفاده از ت یخمش مقاومت
 روش آزمون

 

 دامنه کاربردو هدف  1

ز یک تیر ساده با بارگیار   بتن با استفاده ااا  آزمونهمقاومت خمشی تعیین  ،این استاندارداد  از تدوین 

 .است ا  در مرکزنقطه
 

استاندارد یا  ASTM C31/C31M استاندارداایی که مطابق با برا  تعیین مدول گسیختگی نمونه استاندارد،این  

، نمونه در ابعاد تغییررده با ند، کاربرد دارد. مقاومت تعیینروآور  و آماده میعمل 3192میی ایران رماره 

 آور ، متفاوت خوااد بود.ساز ، ررایط رطوبتی یا عملآماده
 

، اا  مصادحتعیین نسبتبرا  مبنایی  یا به عنوان ااویژگیبرا  تعیین انطباق با  تواندمینتایج این روش آزمون 

 بزرگتر از مقادیر ،این روش بادست آمده ه ب. مقادیر مقاومت خمشی کار روده ب ریز ،بتناختالط و عمییات 

 .باردمی 229میی ایران رماره  استاندارد تعیین رده طبق
 

 بارد.نمی 229استاندارد میی ایران رماره این روش جایگزین روش آزمون  -1يادآوري 
 

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

 

 یمراجع الزام 1

 نیبداا ارجاع داده رده است. به آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

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

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

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

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 روش آزمون -ا  مقاومت خمشی بتن سبا استفاده از مییه سه راخه -، بتن229استاندارد میی ایران رماره  1-1

ا  و منشور  جهت تعیین مقاومت و اا  استوانهساخت نمونه -بتن، 3192استاندارد میی ایران رماره  1-1

 آیین کار -آکنده در آزمایشگاهچگادی بتن پیش

2-3 ASTM C31/C31M, Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field 

2-4 ASTM C617, Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens 

2-5 ASTM C1077, Practice for Laboratories Testing Concrete and Concrete Aggregates for Use 

in Construction and Criteria for Laboratory Evaluation 

2-6 ASTM E4, Practices for Force Verification of Testing Machines 
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   آزمون وسايل 7

 تاییداا،، اصالحات و فاصیه زمانی بین تاییدمبنا   به مربوطاا  آزمون باید مطابق با ادزامات بخشدستگاه  7-1

اایی که نتوانند بارگیار  با پمپبا دست، انداز  رده راه اا  آزموندستگاه بارد. ASTM E4 استاندارد در

 جابجاییاا  پمپ اا  موتور  یاپمپ .نیستندفراام کنند، مجاز  ضربهگسیختگی را در یک مرحیه پیوسته تا 

  به تجدید دارتن حجم کافی که در یک ضربه پیوسته تا اتمام آزمون نیاز در صورت، با دست انداز  ردهراه

 د.نبار یا انقطاع،بدون روک و باید قادر به اعمال باراایی با سرعت یکنواخت  استندسوخت ندارند، مجاز 
 

اعمال بار و  قطعهیک  دارا  باید ،روداعمال می آزمونه می که توسط آن نیرواا بهیزمکان، وسییه بارگیار  7-1

ج از وصورت عمود  و بدون خره که تمامی نیرواا ب رود اطمینان حاصلباید  .بارد ،آزمونهگاه دو قطعه تکیه

 1 رود در رکلمی این منظور استفاده بهدستگاه آزمونی که  طرح رود.اعمال می آزمونهبر سطح  1مرکزیت

 نشان داده رده است.

 

 
 

 دستگاه ممکن است به صورت وارونه استفاده رود. -يادآوري

 

 مرکزاي در روش بارگذاري نقطه با استفاده از طرح شماتیک يک دستگاه مناسب براي آزمون خمش بتن -1شکل 

                                                 
1- Eccentricity 

 نماي جانبی
 نماي روبرو
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بوده، و  1ا  در مرکز، باید مشابه رکل اا  خمشی با بارگیار  نقطهاا برا  انجام آزمونتمامی دستگاه 7-1-1

 حفظ رود. mm1± گستره گاای ثابت در اعمال بار با توجه به قطعات تکیهطول داانه و موقعیت مرکز  قطعه 
 

افقی  و نسبت فاصیهد، نبار اعمال رده بار راستا اا باید مواز  با ادعملدر تمام طول آزمون عکس 7-1-1

 بارد.  3/1 ± 9% ابررباید ببه ارتفاع تیر  ،ادعملنقطه اعمال بار و نزدیکترین عکس میان 
 

 نقطهمرکز یا محور  از دارته بارند، که mm63 گاای و اعمال بار نباید ارتفاعی بیش از قطعات تکیه 7-1-7

گاای در سطوح سخت تکیه د.ندارته بارادامه  آزمونه، و باید در سرتاسر عرض کامل ،رودگیر  میاندازه ،1اتکاء

و محور باید بخشی از یک استوانه بوده، انحرا  از تختی دارته بارند و  mm93/9 نباید بیش از  آزمونهتماس با 

سطح  مقابل با زاویه رو  آن می چرخد. قطعاتکه ار یک از بارد،  3یا مرکز گو  9مییهمحور با منطبق آن 

گاای و اعمال بار باید در یک موقعیت عمود  و در قطعات تکیهبارد.  23˚باید حداقل منحنی ار یک از قطعات

 دارد، حفظ روند.اتکاء یا گو  نگه می مییهتماس با ها را در اا  فنر  که آنه وسییه پیچبیا گو   مییهتماس با 

، کار روده بنشیمنگاای کرو   قطعه اعمال بار، انگامی که یک قطعهمرکز و در  1نشان داده رده در رکل  مییه

   حی  رود. ،ممکن است

 

 آزموناصول  4

برا  که  3192استاندارد میی ایران رماره یا  ASTM C31/C31M ادزامات استاندارد یآزمونه باید مطابق با تمام

 دارته ،در زمان آزمون آن ارتفاع سه برابر 9 % در حدود ا ، بارد، و باید داانهروندبه کار می اا  تیرآزمونه

بارد. و تمامی سطوح باید صا ، عار  از باید دارا  زوایا  قائمه  در سطوح باال و پایین، آزمونه جوانب بارد.

 د. نبار ،رناسایی حک رده اا ت، یا عالمااحفره، 3اا، دندانه2اارکا 

 استاندارد بقاطمرا  ،باید ادزامات آزمایشگاه بتن ،کندمی ایشآزم ،که تیراا  بتنی را برا  آزمون پییرش فرد 

ASTM C1077، یک آزمون مرتبط، برآورده سازد.به عنوان ادزامات این استاندارد را  از جمیه 
 

 ارزیابی رود. ASTM C1077 ممکن است مطابق با استاندارد  ،زموناین روش آ انجام داندهآزمایشگاه  -يادآوري

 

 روش انجام آزمون 5

از حوضچه اا آنپس از بردارتن  بالفاصیهآور  رده با رطوبت باید اا  عملنمونهاا  خمشی ونآزم 5-1

 رود.گیر  رده، مینجر به کااش مدول گسیختگی اندازهآزمونه م، انجام رود. سطح خشک مرطوب

                                                 
1- Pivot 

2- Rod  

3- Ball  

4- Scars  

5- Indentations    
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رو  مرکز   ه طورو ب بچرخانید جانبی آنرو  طر   گیر قادب در زماننه را با توجه به موقعیت آن آزمو  5-1 

اعمال بار در  قطعه اعمال نیرو را در مرکز قرار داید. مربوط بهقرار داید. سیستم بارگیار   گاایقطعات تکیه

اعمال کنید.  بار نهایی تخمین زده رده،  3 تا 6%س در حدود و بار  قرار داید،مرکز  درماس با سطح آزمونه را ت

گاای ه فاصیه بین آزمونه و قطعات تکیهگون، ارmm2/9 و  mm1/9  1ا یر نوع صفحهاا  فیبا استفاده از سنجه

تعیین  ،یا بیشتر mm93  به اندازه یطود را رو  می بارند، بزرگتر یا کوچکتر از ار سنجه که ،بار یا اعمال

رو   ،3اا  چرمیگیریا فاصیه 9گیار کالاک یا از سایش ،mm1/9 از  بزرگترار گونه فاصیه  رفعبرا  نمایید. 

           عرض  ،mm6 گیراا  چرمی باید دارا  ضخامت یکنواخت فاصیه سطح تماس آزمونه استفاده کنید.

mm از بزرگتراا  فاصیه ادامه دارته بارند. ،و باید در سراسر عرض کامل آزمونه، بارند  93تا  39س  mm2/9 

ممکن است مشخصات فیزیکی  شیاز آنجایی که  سا ، حی  روند.شیا سای گیار کالاکصرفاً باید از طریق 

باید مطابق با استاندارد  گیار کالاک آزمونه را تغییر داد، سایش سطوح جانبی باید به حداقل رسانده رود.

ASTM C617رود ، انجام. 
 

 ار  باید با یک سرعت ثابت تا نقطهبارگیار  کنید. بارگی ،روکاعمال صورت پیوسته و بدون ه بآزمونه را  5-7

  2/9 تا 9/1س MPa/minدر حدود  یسرعت باکششی  سطحکه حداکثر تنش رو   ،طور  اعمال رودرکست، 
 رود:عت بارگیار  با استفاده از معادده زیر محاسبه میسر .افزایش یابد

 

                                                                                                                       1س
 

 که در آن:

r    حسب  بر ،سرعت بارگیارN/min؛ 

S   بر حسب  ،سرعت افزایش حداکثر تنش رو  سطح کششیMPa/min؛ 

b   حسب  بر ،امان طور  که برا  آزمون میزان رده است ،عرض متوسط آزمونهmm؛ 

d   حسب  بر ،امان طور  که برا  آزمون میزان رده است ،متوسط آزمونه ارتفاعmm؛ 

L    طول داانه، برحسبmm. 
 

 ها پس از آزموننمونهگیري اندازه 6

در اا را گیر اندازه پس از آزمون، مدول گسیختگی، تعیین کنید. آزمونه را برا  استفاده در محاسبهابعاد مقطع 

است، که برا  آزمون میزان رده  را ا عرض و ارتفاع نمونه .، بردارت کنیدسرتاسر یکی از سطوح رکسته رده

 .بردارت کنید ،گیر  در ار دبه و یکی در مرکز سطح مقطعبرا  ار یک از ابعاد، یک اندازه گیر  کنید.اندازه را

                                                 
1- Leaf-type  

2- Cap  

3- Leather Shims 
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 ،mm1 دقت اا باگیر تمام اندازه کار برید.ه ب گیر  ار راستا راسه اندازه ،و ارتفاع برا  تعیین متوسط عرض

در    کالاک را ر  داد، ضخامت  رکستگی گیار  رده،کالاکدر یک مقطع  در صورتی کهگرفته روند. 

 .کنیدگیر  وارد اندازه

 

 محاسبات 7

 :نماییدصورت زیر محاسبه ه مدول گسیختگی را ب

                                                                                                                        9س

 که  در آن:

R   بر حسب  ،مدول گسیختگیMPa؛ 

P   بر حسب  ،داده رده توسط دستگاه آزمون شانحداکثر بار اعمال رده، نN؛ 

L   بر حسب  ،طول داانهmm؛ 

b    بر حسب  ،رکستزمان متوسط عرض آزمونه، درmm؛ 

d    بر حسب  ،رکستزمان متوسط ارتفاع آزمونه، درmm. 
 

 وزن تیر در محاسبات فوق وارد نشده است. -يادآوري

 

 گزارش آزمون 8

 گزارش آزمون باید رامل اطالعات زیر بارد:

 رماره رناسایی؛ -الف

 رکست؛زمان ، در mm1  دقتمتوسط عرض با  -ب

 رکست؛زمان ، در mm1  دقتمتوسط ارتفاع با  -پ

 ؛mmطول داانه بر حسب  -ت

 ؛Nحداکثر بار اعمال رده بر حسب  -ث

 ؛MPa93/9  دقتمدول گسیختگی محاسبه رده با  -ج

 اا در زمان آزمون؛نمونهآور  و ررایط رطوبتی ظاار  ابق عملسو -چ

 ؛رده بارداا  چرمی استفاده گیرساییده رده، یا از فاصیه، رده گیار کالاکاا آزمونه در صورتی که -ح

 و؛ ،ااعیوب آزمونه -خ

 اا.سن آزمونه -د
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 1اريبیو  دقت 3

 دقت   3-1

واحد  کاربراست. ضریب تغییرات وابسته ضریب تغییرات نتایج آزمون به سطح مقاومت تیراا مشااده رده است،  

رو  تیراا  ساخته رده  کاربریک  توسط  ،انجام رده نتایج دو آزمون درستنابراین، رده است. ب تعیین 2/2 %

 آزمایشگاه %چند ضریب تغییرات  متفاوت از یکدیگر بارند. 19 رود بیش از %انتظار نمی ،یکسان مخیوط نمونهاز 

انتظار  ،یکساننمونه مخیوط ، نتایج دو آزمایشگاه مختیف رو  تیراا  ساخته رده از دیارده است.  تعیین 3/3

 متفاوت از یکدیگر بارند. 13 رود بیش از %نمی

 

 اريبی   3-1

در مورد  ا ایچ بیانیه وجود ندارد، ،این روش آزمون اریبیا  برا  تعیین جا که ایچ استاندارد پییرفته ردهاز آن

 داده نشده است. اریبی

 

                                                 
1- Bias 


