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

 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 
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  یش گفتارپ

نویس آن در که پیش «در آزمون فشار یکیاستات تهیسیمدول االست نیی: تع19قسمت -آزمون بتن»استاندارد 

 چهارصد و افتاد و چهارمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  ،مربوطاا  کمیسیون

مورد  96/11/29 مور  مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده اا  ساختمانیکمیته میی استاندارد  یهاجالس

استاندارد و  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

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

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

د  که برا  اصالح و تکمیل این قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاااستاندارداا  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.

 

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

 
ISO 1920-10: 2010, Testing of concrete – Part 10: Determination of static modulus of elasticity 

in compression 
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 در آزمون فشار یکیاستات تهیسیمدول االست نیی: تع01قسمت -آزمون بتن
 

 و دامنه کاربرد هدف 0

زمون فشار بتن سخت رده تعیین روش آزمون مدول االستیسیته استاتیکی در آ ،این استاندارداد  از تدوین 

 .است ،روندرده یا از یک سازه گرفته میگیر  قادباایی که آزمونهرو  
 

 یمراجع الزام 0

 نیبدبه آن اا ارجاع داده رده است.  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 تجد هیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار 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 است.آن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 اا  آزمونروش -چگادی و نفوذ آب بتن سخت رده -، بتن3991-3استاندارد میی ایران رماره  0-0

2-2 ISO 1920-3, Testing of concrete — Part 3: Making and curing test specimens 
 

2-3 ISO 1920-4, Testing of concrete — Part 4: Strength of hardened concrete 
 

 

2-4 ISO 1920-6, Testing of concrete — Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores 
   

2-5 EN 12390-4, Testing hardened concrete — Part 4: Compressive strength — Specification for 

testing machines 

 

 اصطالحات و تعاريف  1

 در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود:
 

1-0  

 استاتیکی در آزمون فشار بتن سخت شده مدول االستیسیته

 می بارد. کرنش-خاصیتی از بتن که برابر با تانژانت منحنی تنش

 رود، انگامی که آزمونهر گرفته میرکل در نظبرا  اادا  طراحی مدول االستیسیته مساو  با مدول وتر تغییر  -0 يادآوري

 .رود بارگیار  Fc /3و  MPa3/9 بین  امچنان که در این استاندارد ررح داده رده است،

تواند به عنوان مدول تغییر رکل در مدول االستیسیته می ،روددح در محدوده االستیک ارزیابی میانگامی که مصا -0يادآوري 

 نظر گرفته رود.
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1-0  

 طول سنجه

 .رودمی گیر اندازه رو  آن کرنش یا تغییر طولکه  قسمتی از آزمونه ار
 

 آزموناصول  4

N/mmیک تنش اودیه به اندازه 
2
 (MPa) 3/9  یابد تا ود و سپس تنش به تدریج افزایش میرآزمونه اعمال میبه

اا در کرنش . ورود  9قطر برابر با طول به سبا نسبت  بتن ا استوانهنمونه برابر با یک سوم مقاومت  اینکه

 ند.رومی ثبت ختیفاا  مبارگیار 

 د.رواا  متناظر، محاسبه میودیه و تنش حداکثر بر تفاضل کرنشمدول االستیسیته با تقسیم تفاضل تنش ا

 

  وسايل آزمون 5

 دستگاه آزمون   5-0

معتبر در  میی یا یک استاندارد EN 12390-4مطابق با استاندارد  ،آزمون باید با استفاده از دستگاه آزمون فشار

حداقل یک بار در سال  واسنجی بارد. واسنجی رده. دستگاه آزمون باید در زمان آزمون گیردمحل آزمون، انجام 

دستگاه آزمون فشار باید قادر به اعمال بار مشخص رده در سرعت تعیین رده و حفظ آن در سطح  انجام رود.

 مورد نیاز بارد.
 

 گیري کرنشاندازه ابزار   5-0

اا  تغییر طول سنج ،انعکاسیا  یا اا  عقربهسنجازدیاد طولگیر  تغییرات طول سبرا  مثال اندازهوسییه 

 آزمونهنباید طودی کمتر از دو سوم قطر   ارتعاریسیمی اا  تغییر طول سنجاا  ادقائی، ، سنجهمقاومتی

(2/3d)  و بیشتر از قطر آن(d) .ونه به یک فاصیه ا  که نقاط سنجه از دو انتها  نمآن باید به گونه دارته بارد

 رود.  وصلاز دو انتها نبارد،  (L/4) آزمونها  که کمتر از یک چهارم طول بارد و در فاصیه

به  گیر  ردهقادب اا در نمونه اا  سنجهطول گرفته رود. ،آزمونهمقابل  وجهباید در دو  حداقلاا گیر اندازه

 روند. تنظیمریز ، عمود بر قادب قی باید در وجوهصورت اف

 دارته بارد. ± 3×19-6باید دقتی در حدود  گیر ابزار اندازه

 بارد. دارته ±19×19-6 دقتی در حدود تواندبارد، می mm199گیر  اگر بیشتر از اندازهطول سنجه 
 

 هاهآزمون 6

 کلیات   6-0

 شده گیريهاي قالبنمونه -الف

 برا  تعیین  بایداا سه تا از این باید ساخته رود. ردهگیر نمونه قادبحداقل پنج  ،استفاده از روش مرجعانگام 
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 تعیین مدول االستیسیته استفاده رود.متوسط مقاومت فشار  و دوتا  دیگر برا  

 سازه يک هاي گرفته شده ازنمونه -ب

 رود.یسیته و مقاومت فشار  استفاده می، از سه نمونه برا  تعیین  مدول االستانگام استفاده از روش جایگزین

اا تعداد نمونهارته بارد، مجاز است خطر آسیب آور  برا  سازه دممکن است اا در صورتی که بردارتن نمونه

، مقاومت فشار  ممکن است از سایر اطالعات اا  گرفته رده از سازه ه رود. برا  نمونهبه دو مورد کااش داد

 تخمین زده رود.
 

 هاهآزمون شکل و ابعاد   6-0

تعیین اا باید برا  این نمونه بارد.  9 با باید برابر ا اا  استوانههآزمونسه تا از   L/dنسبت طول به قطرس

رود به میاا که برا  تعیین مدول االستیسیته استفاده دو تا  دیگر از نمونه مقاومت فشار  بتن استفاده روند.

 باید مطابق با ادزامات زیر بارد: معتبر می بارد، استفادهجز جایی که مقررات دیگر  غیر از این، در محل 

، ار کدام که چهار برابر حداکثر اندازه اسمی سنگدانه بتن یاو  mm199 باید حداقل اا  قادبیابعاد نمونه -الف

 .بزرگتر است، بارد

برابر حداکثر اندازه  سه ایو  mm199 باید حداقلخورده از سازه یا برش ردهگیر مغزه  ااابعاد نمونه -ب

 .تن، ار کدام که بزرگتر است، باردسنگدانه ب یاسم

 رود.توصیه می L/d=2بارد و  2تا  9 باید بین اا  آزمونهL/dنسبت طول به قطرس -پ

ارتفاع دارته بارند. در صورت استفاده از  mm399قطر و  mm139ترجیحاً  ا اا  استوانهآزمونهرود توصیه می

قطر می بارد،  dطول و  Lبارد، که در آن  2و بیشتر از  9، نباید کمتر از L/dنسبت طول به قطر،  ااآزمونهسایر 

 بارد.عرض یک وجه نمونه می dمقطع مربع رکل، سطح برا   یا
     

 هاهآزمونآماده سازي    6-1

، آور  و آماده روند. در صورت دزومعمل ISO 1920-3باید مطابق با استاندارد  گیر  ردهاا  قادبآزمونه

بق اطماز سازه باید  رده گرفته  اابرا  آزمون تنظیم گردند. نمونه ISO 1920-4استاندارد  مطابقاا باید نمونه

 آماده روند. ISO 1920-6استاندارد 

، باید یده ردهیا بر گیر  ردهمغزه اا آور  برا  مثال در مورد نمونهملاا  عدر صورت استفاده از سایر روش

 د.نبه صورت واضح در گزارش آزمون بیان رو

سخت روند. برا  مدت کوتاای سریع گرفته و  بایداا رود آناا برا  ثابت کردن نقاط استفاده میاگر از چسب

 بهاایی که نمونه اا باید از آب دور نگه دارته روند تا اجازه داد سطح آن برا  کاربرد چسب خشک رود.نمونه

اا قبل از آزمون باید به مدت روزه بارند. نمونه 3کمتر از سن  روند نبایداز آب دور نگه دارته میاین منظور 

 د.نور رودوباره در آب غوطه h19حداقل 
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 روش آزمون 7

 تعیین چگالی   7-0

 تعیین کنید.  3991-3میی ایران رماره  بق استاندارداطمرا آزمونه چگادی ار  ،در صورت دزوم
 

 تعیین مقاومت فشاري   7-0

تحت ررایط  که با استفاده از سه نمونه ساخته رده از یک مخیوط بتن مقاومت فشار  بتن ،در روش مرجع

نسبت طول به  رود.می ، تعیینستیسیته استاتیکیبرا  تعیین مدول اال به کار رفته  ااآور  مشابه نمونهعمل

تعیین  ISO 1920-4استاندارد  مطابقبارد. مقاومت فشار   9باید برابر با  ا آزمونه استوانهاین سه   L/dسقطر

 رود.می

اا  مقاومت فشار  نمونه، آزمون جداگانه 9-3-3ح داده رده در بند در صورت استفاده از روش جایگزین توضی

 نمی بارد.نیاز مورد

، Fcجهت تعیین تنش اعمال رده در تعیین مدول االستیسیته استاتیکی از مقدار متوسط مقاومت فشار ، 

 استفاده می رود. 

استفاده نبارد، مقاومت فشار  مجاز است اایی قابل ضیح داده رده در باال برا  نمونهاا  توروش در صورتی که

اا، مقاومت فشار  مجاز ا  گرفته رده از سازهابرا  نمونه تخمین زده رود و مبنا  برآورد آن گزارش رود.

 9-3-3است با استفاده از اطالعات در دسترس تخمین زده رود یا از روش جایگزین توضیح داده رده در بند 

 استفاده گردد.
 

 مدول االستیسیته استاتیکی تعیین   7-1

 روش مرجع   7-1-0

تنش  ، به صورت مرکز  در دستگاه قرار داید.محور  وصل رده ثابت گیر  یا نقاطآزمونه را با ابزاراا  اندازه

N/mm اودیه
2
 (MPa) 3/9 ،(σb) مدت  به، را اعمال کرده وs69 .اا  کرنش سنج در ار سپس قرائت نگه دارید

 و ثبت نمایید. گیر اندازه، را سنجشخط 

N/(mm اخت و با سرعت ثابت در داخل گسترهتنش را به صورت یکنو
2
.s) 9/9  تاN/(mm

2
.s) 6/9 افزایش داید، 

  .(σa=FC/3)   رود9طول به قطر برابر با سبا نسبت  بتن ا برابر با یک سوم مقاومت استوانه تا زمانی که تنش

گیر  و بعد  اندازه s39در طول را ار خط سنجش  دراا  کرنش قرائت نگه دارید، سپس s69تنش را به مدت 

آزمونه را مجدداً در مرکز ، نبارد، σaاا در آن مقدار متوسط ±99% هاا  مجزا در گستراگر کرنش ثبت نمایید.

داده و را در این گستره کااش  مقادیر اختال  ،اگر آن امکانپییر نبارد قرار داده و آزمون را تکرار کنید.دستگاه 

  آزمون را ادامه نداید.

میزان بار را با سرعت مشابه زمان بارگیار ، تا  ،قرار گرفتدستگاه انگامی که آزمونه با دقت کافی در مرکز 

اضافی را با استفاده از امان سرعت بارگیار  و حداقل دو سیکل پیش بارگیار  سطح تنش اودیه کااش داید. 
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 پس از اتمام آخرین سیکل  .نگه داریدبه طور ثابت  s69را به مدت  σbو σaاا   ، انجام داده و تنشباربردار

σb = 0.5 N/mm تنشتحت  s69انتظار به مدت  و یک دوره پیش بارگیار 
اا  بعد  قرائت s39، در طول 2

 ثبت کنید.را  مختیف در خطوط سنجش، εbکرنش 

 و در طول  نگه دارید، s69آن را به مدت  نموده ومجدداً بارگیار  رده  تعیینو در سرعت  σaآزمونه را با تنش 

s39 اا  کرنش بعد  قرائتεaثبت کنید. مختیف را ، در خطوط سنجش 

رده افزایش  تعییناالستیسیته تکمیل گردید، بار آزمونه را در سرعت مدول اا  گیر زمانی که تمام اندازه

اختال  دارته بارد، باید در گزارش  FCبا  99بیش از %داید، تا آزمونه بشکند. اگر مقاومت فشار  آزمونه 

 آزمون ذکر رده و گزارش رود که نتیجه ممکن است قابل اطمینان نبارد.
 

 روش جايگزين   7-1-0

رود، بارگیار  گیر  میاندازه مستمربه طور رو  آزمونه در طول سیکل بارگیار   ار جا که کرنش و تنش

در این  دست آوردن مقاومت فشار  بدون توقف بارگیار  در سطح تنش باال، ادامه یابد.ه ب ممکن است تا نقطه

حد باال  تنش برا  تعیین مدول، یعنی حد یک بارد.  مقدار به دست آمده از آزمونحادت، مقاومت فشار  باید 

صورت استفاده از روش جایگزین، درفشار ، ممکن است از نتایج آزمون تعیین رود. با مقاومت تناظرسوم تنش م

 رده است.در پیوست ادف ررح دادهگیر  ش آزمون بیان رود. برا  اطالعات بیشتر، یک روش اندازهگزارباید در 

 گزارش رود.باید  ، نبارد،σaاا در ار متوسط آنمقد ±99% اا  مجزا در گسترهاگر کرنش
 

 محاسبه و بیان نتايج   7-4

 را به ترتیب محاسبه کنید. εbو  εaکرنش متوسط 

 یابی تعیین رود. باید با درون εa رود، گیر  میاندازه مستمربه طور نش و تنش رزمانی که ک

N/mm]بر حسب  Ec استاتیکی در آزمون فشار، مدول االستیسیته
2
 (MPa)] ،داده رده است.1در معاددۀ س    

 

                                                                                                       1س

 که در آن:

σa    گیار  برحسبتنش بار حد باال N/mm
2
 (MPa) ،(σa=FC/3)؛ 

σb   تنش اودیه، یعنی N/mm
2
 (MPa) 3/9 ؛ 

εa   تنش بارگیار ؛حت حد باالکرنش متوسط ت   

εb   نش متوسط تحت تنش اودیه.رک 

 

مدول اا  مجزا  گیر اندازه رود،زده دار تقریب ، نتایج تا سه رقم معنیGPaدر صورت بیان نتایج به 

 را گزارش کنید.اا آنو مقدار متوسط برا  ار آزمونه االستیسیته 
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 گزارش آزمون 8

 گنجاندن در گزارش آزمون جهت هاسازنده آزمونهتوسط  ارائه شده اطالعات   8-0

 الزامیاطالعات    8-0-0

 :ارائه رود جهت گنجاندن در گزارش آزمون ااسازنده آزمونهتوسط زیر باید  اطالعات

 ؛بتن ساختتاریخ  -الف

 ؛اازمان و محل ساخت نمونه -ب

 ؛نمونهار رناسایی  -پ

 ؛آور  و نگهدار ررایط عمل -ت

 انجام آزمون اگر سن مشخص نبارد؛ خیتار ایاا در زمان انجام آزمون، نمونه ازینسن مورد -ث
 

 اطالعات اختیاري   8-0-0

 اا جهت گنجاندن در گزارش آزمون ارائه رود:در صورت درخواست، اطالعات زیر باید توسط سازنده آزمونه

 ؛پروژه ساختمانی -الف

 ؛قسمت یا اجزا  ساختمان -ب

 ؛استفاده ردهار نوع مواد مضا   -پ

 ؛رده تعیینمقاومت فشار   -ت
 

 کننده جهت گنجاندن در گزارش آزمون ارائه شده توسط آزمايشگاه آزمون اطالعات   8-0

 ارائه رود:کننده جهت گنجاندن در گزارش آزمون زیر باید توسط آزمایشگاه آزمون اطالعات

 سطحی؛ عمییاتنوع ار انگام دریافت، و  ااآزمونهررایط  -الف

 ؛ااآزمونهنوع و ابعاد  -ب

 ؛ااآزمونهتاریخ وصول  -پ

 ؛ و نگهدار  آورعمل طیررا -ت

 ؛تاریخ انجام آزمون -ث

 ؛اا در زمان انجام آزمونسن نمونه -ج

 ؛یا ارباع رده و روش تعیین حجم  به صورت معمودیس در صورت دزوم چگادی -چ

 ؛هسنجگیر  و طولنوع و تعداد ابزاراا  اندازه -ح

 ؛آنبرآورد اا یا اگر تخمین زده رده است، مبنا  متوسط مقاومت فشار  نمونه -خ

 ؛استاتیکیمدول االستیسیته  در تعیینبه کار رفته ومت فشار  نمونه امق -د

 ؛(σb) و تنش اودیه(σa) باالترین تنش بارگیار   -ذ

 ؛(εb)و کرنش متوسط تحت تنش اودیه  (εa)کرنش متوسط تحت باالترین تنش بارگیار   -ر
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 ؛اامدول االستیسیته استاتیکی ار نمونه و مقدار متوسط آن -ز

 عاد ، ظاار بتن و نوع ترک؛در موارد غیر -ژ

 ار گونه انحرا  از ررایط استاندارد؛ -س

       در بند یک گواای مبنی بر این که آزمون مطابق با این استاندارد انجام رده است، به جز مورد  که -ش

 .س اراره رد-3-9
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 استاتیکی با بارگذاري يکنواخت مدول االستیسیته خودکارروش اندازه گیري 

 

 آزمون وسايل     0-الف

 توصیه می رود. خودکاربرا  روش اندازه گیر   1ثبات نظیر استفاده ازاا  ادکترونیکی سیستم قرائت داده
 

 روش اندازه گیري    0-الف

سنج در ار اا  کرنش، سپس قرائتکنید تنش اودیه را اعمال دستگاه قرار داید. آزمونه را به صورت مرکز  در

 گسترهدر  و در یک سرعت ثابتیکنواخت  صورتبه تنش را . نماییدثبت  ، اندازه گیر  ورا سنجشخط 

N/(mm
2
.s) با فواصل تنش تقریباً مساو   مرتبه 19حداقل سنج رااا  کرنشقرائت افزایش داید. ، 2/9تا  6/9س

  برابر بار گسیختگی، اندازه گیر  و ثبت نمایید. 3/9تا تا زمان افزایش 

، نبارد، آزمونه را مجدداً سطح باالیی تنشاا در مقدار متوسط آن ±39% یتقریب  اا  مجزا در گسترهرنشاگر ک

را در این گستره مقادیر اختال  قرار داده و آزمون را تکرار کنید. اگر آن امکانپییر نبارد، دستگاه در مرکز 

 کااش داده و آزمون را ادامه نداید. 

                                                 
1- data logger  


