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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است.
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناسان سازمان ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات عیمی،
پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میی و با توجه به رترایط تودیتد  ،فنتاور و
تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکننتدگان ،مصتر کننتدگان ،صتادرکنندگان و وارد
کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویس استاندارداا میتی ایتران
برا نظرخواای به مراجع ذینفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ
میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذیصالح نیز بتا رعایتت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدین ترتیب ،استاندارداایی
میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استتاندارد مربتوط کته
سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند .در تدوین استاندارداا میی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود.
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فرد و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از استاندارداا
میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و  /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید .سازمان
می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی و درجهبند آن را اجبار
نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،آموزش،
بازرسی ،ممیز و صدور گواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ،آزمایشگاه اا و مراکز کادیبراسیون
سواسنجی وسایل سنجش ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت
ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آن اا نظارت می کند.
ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیون سواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فیزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا
ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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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پیش گفتار
استاندارد «اندازهگیر مقاومت فشار بتن در سن اودیه و طرحریز مقاومت در سن بعد  -روش آزمون» که
پیشنویس آن در کمیسیوناا مربوط توسط ررکت تکین ساز آزما تهیه و تدوین رده است و در چهارصد و
افتاد و سومین اجالسیه کمیته میی استاندارد مهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهاا ساختمانی مور
 29/11/93مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتاا میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
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.
منبع و مأخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM C918/C918M:2013, Measuring early-age compressiv strength and projecting later-age
strength- Test method

و

اندازهگیري مقاومت فشاري بتن در سن اولیه و طرحريزي مقاومت در سن بعدي-
روش آزمون
8

هدف و دامنه کاربرد

 8-8اد از تدوین این استاندارد ،تعیین روری برا ساخت و عملآور نمونهاا بتن و آزمون آناا در سن
اودیه میبارد .نمونهاا بتن تحت ررایط عملآور متعار  ،1نگهدار میروند و پیشینه دمایی ،اندازهگیر
رده و برا محاسبه راخص بیوغ 9که با حصول مقاومت در ارتباط است ،به کار میرود.
 7-8این استاندارد ،امچنین برا طرحریز مقاومت بادقوه بتن در سنین بعد با استفاده از نتایج آزموناا
مقاومت فشار در سن اودیه ،کاربرد دارد.
 9-8طرحریز مقاومت ،محدود به بتناایی میرود که با استفاده از مواد و نسبتاا
معادده پیشبینی ،به کار میروند.

یکسان برا

تعیین

يادآوري  -8فواصل اطمینان ایجاد رده طبق بند  ،9-2در ارزیابی مقاومتاا طرحریز رده ،مفید میبارند.

 4-8این استاندارد ،برا تخمین مقاومت درجا  3بتن ،کاربرد ندارد .استاندارد  ،ASTM C1074روشاایی را
برا تخمین مقاومت درجا با استفاده از راخص بیوغ اندازهگیر رده در محل ،ارائه میکند.
يادآوري  -7یادآور اا و زیرنویساا

ارجاع داده رده در این استاندارد برا

توضیح بیشتر مواد میبارند .یادآور اا و

زیرنویساا سبه استثنا موارد ذکر رده در جداول و رکلاا نباید به عنوان ادزامات این استاندارد ،در نظر گرفته رود.
هشدار -در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است .در صورت وجود چنین موارد  ،مسئودیت برقرار
ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

7

مراجع الزامی

مدارک ادزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است .بدین
ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ادزامی است:
1- Standard-curing conditions
2- Maturity index
3- In-place strength

1

 8-7استاندارد میی ایران رماره  ،6923بتن -تعیین مقاومت فشار آزمونهاا استوانها  -روش آزمون
 7-7استاندارد میی ایران رماره  ،3192بتن -ساخت نمونهاا استوانها و منشور جهت تعیین مقاومت و
چگادی بتن پیشآکنده در آزمایشگاه -آیین کار
2-3 ASTM C31/C31M, Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field
2-4 ASTM C470/C470M, Specification for Molds for Forming Concrete Test Cylinders
Vertically
2-5 ASTM C617, Practice for Capping Cylindrical Concrete Specimens
2-6 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for
Construction Materials
2-7 ASTM C 1074, Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method
2-8 ASTM C1231/C1231M, Practice for Use of Unbonded Caps in Determination of
Compressive Strength of Hardened Concrete Cylinders

9

اصطالاحات و تعاري

در این استاندارد ،عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد  ،ASTM C1074اصطالحات و تعاریف
زیر نیز ،به کار میرود:
8-9
مقاومت بالقوه

8

مقاومتی که یک آزمونه در سن تعیین رده ،تحت ررایط عملآور متعار  ،بهدست خوااد آورد.
7-9
معادله پیشبینی

7

معاددها که بیانگر رابطه خطی بین مقاومت فشار و دگاریتم راخص بیوغ است.
معادده پیشبینی مورد استفاده برا طرحریز مقاومت یک آزمونه ،بر اساس مقاومت اندازهگیر رده آن در
سن اودیه میبارد .رکل کیی معادده پیشبینی به کار رفته در این استاندارد ،به صورت زیر میبارد:
س1
که در آن:
 SMمقاومت طرحریز رده در راخص بیوغ M؛
 Smمقاومت فشار اندازهگیر رده در راخص بیوغ m؛
 bریب خط؛
 Mراخص بیوغ تحت ررایط عملآور متعار  ،و؛
 mراخص بیوغ نمونه مورد آزمون در سن اودیه.
1- Potential strength
2- Prediction equation

9

يادآوري -معادده پیشبینی با انجام آزموناا

در سنین مختیف ،محاسبه راخصاا

مقاومت فشار

بیوغ متناظر با سنین

آزمون ،و رسم مقاومت فشار به عنوان تابعی از دگاریتم راخص بیوغ ،ایجاد میرود .بهترین خط برازش از طریق دادهاا ،کشیده
رده و ریب این خط در معادده پیشبینی مورد استفاده قرار میگیرد.

9-9
مقاومت طرحريزي شده

8

مقاومت بادقوه که با استفاده از مقاومت اندازهگیر رده در سن اودیه و معادده پیشبینی تعیین رده ،تخمین
زده میرود.
4

اصول آزمون

 8-4آزمونهاا استوانها  ،مطابق با بخشاا مرتبط استاندارد  ASTM C31/C31Mیا استاندارد میی ایران
رماره  3192آمادهساز و عملآور میروند .دما آزمونه در طول دوره عملآور پایش میرود .مقاومت
فشار نمونهاا در یک سن اودیه که بزرگتر از  92 hمیبارد ،تعیین میرود ،و پیشینه دما بتن برا محاسبه
راخص بیوغ زمان آزمون ،به کار میرود.
 7-4روری برا دستیابی به یک سر از مقادیر مقاومت فشار و راخصاا بیوغ متناظر با سنین مختیف،
ارائه رده است .این دادهاا برا تعیین معادده پیشبینی بهکار رفته و متعاقباً برا طرحریز مقاومتاا در
سنین بعد  ،بر اساس مقاومتاا اندازهگیر رده در سنین اودیه ،مورد استفاده قرار میگیرند.
 9-4این استاندارد ،روری برا تخمین مقاومت بادقوه یک آزمونه خا  ،بر اساس مقاومت اندازهگیر رده آن
در یک سن اودیه برا مثال  ،92 hارائه میکند .نتایج آزمون در سن اودیه ،اطالعاتی در مورد تغییرات فرآیند
ساخت بتن ،برا استفاده در کنترل فرآیند ،فراام میکنند.
 4-4رابطه بین مقاومت آزمونهاا در سن اودیه و مقاومت اکتسابی در برخی از سنین بعد  ،تحت ررایط
عملآور متعار  ،بستگی به مواد تشکیلدانده بتن دارد .در این استاندارد ،فرض رده است که یک رابطه
خطی بین مقاو مت و دگاریتم راخص بیوغ وجود دارد .تجربه نشان داده است که یک تقریب قابل قبول برا
سنین آزمون بین  92 hو  93روز ،تحت ررایط عملآور متعار وجود دارد .کاربر این استاندارد باید تایید کند
که دادهاا آزمون بهکار رفته برا تعیین معادده پیشبینی ،بهطور مناسب توسط رابطه خطی نشان داده رده
است یا نه .اگر رابطه اصودی بین مقاومت و دگاریتم راخص بیوغ نتواند با یک خط مستقیم ،تقریب زده رود ،در
صورتی که از یک معادده مناسب برا نشان دادن رابطه غیرخطی استفاده رود ،اصول این استاندارد ،قابل کاربرد
میبارد.
1- Projected strength
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5

وسايل آزمون

 8-5تجهیزات و ابزاراا کوچک ،برا ساخت آزمونهاا و اندازهگیر مشخصات بتن تازه ،که باید مطابق با
ادزامات کاربرد استاندارد  ASTM C31/C31Mیا استاندارد میی ایران رماره  ،3192بارند.
 7-5قادباا ،که باید مطابق با ادزامات قادباا استوانها در استاندارد  ،ASTM C470/C470Mبارند.
 9-5ثبات دما
 8-9-5وسییها برا پایش و ثبت دما آزمونه به صورت تابعی از زمان ،موردنیاز میبارد .وسایل قابل قبول
رامل ترموکوپلاا 1یا رزیستوراا  9وصل رده به ثباتاا دیجیتادی یا نگارندهاا پیوسته نمودار ،میبارند.
فواصل زمانی ثبت دما برا ابزاراا دیجیتادی 9/3 h ،یا کمتر در  23 hاول و  1 hیا کمتر ،برا زماناا بعد
از آن میبارند .وسییه ثبت دما باید دقتی در حدود  1 ˚Cدارته بارد.
 7-9-5وسایل جایگزین رامل ابزاراا پیشرفته موجود در بازار 3میبارند ،که به صورت خودکار ضریب
زمان -دما یا سن معادل را امان طور که در استاندارد  ASTM C1074تشریح رده است ،محاسبه و نمایش
میداند.
يادآوري -ابزاراا پیشرفته موجود در بازار برا مقادیر مشخص از دما مبنا برا ارزیابی ضریب زمان -دما یا مقدار  Qبرا
ارزیابی سن معادل ،بهکار میروند .برا راانمایی و توضیح بیشتر به پیوست استاندارد  ،ASTM C1074مراجعه رود.
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نمونهبرداري

از بتن تازه مطابق با استاندارد  ASTM C31/C31Mیا استاندارد میی ایران رماره  ،3192نمونهبردار کرده و
ویژگیاا آن را اندازهگیر نمایید.
7

روش انجام آزمون مقاومت اولیه و طرحريزي شده

 8-7آزمونهاا را مطابق روش عملآور متعار در استاندارد  ASTM C31/C31Mیا استاندارد میی ایران
رماره  ،3192ار کدام که قابل اجرا بارد ،قادبگیر و عملآور نمایید .انگامی که قادبگیر آزمونهاا اتمام
یافت ،زمان را ثبت کنید.
 7-7حسگر 2دما را در مرکز یکی از آزمونهاا بتن نمونه بردار رده ،جاساز کنید .وسییه ثبت دما را فعال
نمایید .حداقل به مدت  92 hعملآور را ادامه داید .دما بتن را در تمام مدت دوره عملآور ثبت و حفظ
کنید.
1- Thermocouples
2-Thermistors
3- Commercial maturity instruments
4- Sensor
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 9-7کالاکگیار  1و آزمون ،پس از  92 hقادباا را از آزمونهاا باز کنید .آزمونهاا را مطابق با استاندارد
 ASTM C617یا  ،ASTM C1231/C1231Mکالاکگیار کنید.
 8-9-7مقاومت نمونهاا کالاکگیار رده سدر صورت استفاده پس از  39minباید مساو
مقاومت نمونهاا استوانها مورد آزمون ،بارد.

یا بزرگتر از

 7-9-7نمونهاا را زودتر از  39minپس از کالاکگیار  ،آزمون نکنید.
 4-7مقاومت فشار نمونهاا استوانها را مطابق با استاندارد میی ایران رماره  6923در سن  92 hیا پس از
آن ،تعیین کنید .در زمان آزمون ،مقاومت و سن را ثبت نمایید .سن نمونهاا استوانها از زمان قادبگیر را با
دقت  13 minاندازه بگیرید .مقاومت در ار سن آزمون ،باید میانگین حداقل دو نمونه استوانها بارد.
 5-7راخص بیوغ در زمان آزمون را با استفاده از روش دستی تشریح رده در بخش توابع بیوغ ،استاندارد
 ASTM C1074یا با استفاده از یک ابزار پیشرفته ،تعیین نمایید .راخص بیوغ آزمونهاا در سن اودیه س mرا ثبت
کنید.
 6-7انگامی که از دادهاا معر مقاومت فشار و راخص بیوغ ،m ،برا طرحریز مقاومت بتن در برخی از
سنین بعد  ،استفاده میرود ،مقاومت طرحریز رده را با استفاده از معادده پیشبینی مشخص رده در بند 3
تعیین نمایید.
1

روش بسط معادله پیشبینی

 8-1برا ار بتن بهکار رفته در اجرا ،یک معادده پیشبینی بسط داید .آزمونهاا را مطابق با استاندارد میی ایران
رماره  ،3192آمادهساز کنید .با استفاده از روش ذکر رده در بند  3مقادیر مقاومت فشار و راخصاا بیوغ
متناظر در زمان آزمون را بهدست آورید .این دادهاا باید رامل آزموناایی در سنین  3 ،92 hروز 3 ،روز 12 ،روز
و  93روز بارند .ار گاه سن مقاومت طرحریز رده فراتر از  93روز تعیین رده بارد ،دادهاا باید رامل
آزموناایی در سن موردنظر بعد  ،بارد سبه بند  2-2مراجعه رود  .مقاومت در ار سنی باید میانگین حداقل دو
نمونه استوانها بارد.
 8-8-1دادهاا میدانی به ررطی مجاز است ،که آنها تمام اطالعات ذکر رده در بند  1-3را ارائه کنند و
آزمونهاا مطابق با بخش عملآور متعار در استاندارد  ،ASTM C31/C31Mعملآور روند.
 7-1ثابت  bبرا استفاده در معادده پیشبینی سبه معادده  1مراجعه رود با استفاده از یکی از دو روش
جایگزین ذیل تعیین میرود :ال  -با آنادیز رگرسیون 9یا ب -با رسم دستی.
1- Capping
2- Regression
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 8-7-1آنالیز رگرسیون— مقادیر راخصاا بیوغ را با گرفتن دگاریتم ،تبدیل کنید .میانگین مقاومت نمونه
استوانها را در مقابل دگاریتم راخص بیوغ رسم نمایید .بهترین خط برازش مستقیم نسبت به نقاط را با استفاده
از یک برنامه کامپیوتر یا محاسباتی مناسب ،حساب نمایید .معادده خط مستقیم به صورت زیر میبارد:
س9
که در آن:
 Smمقاومت فشار در راخص بیوغ m؛
 aریب خط؛
 bریب خط ،و؛
 mراخص بیوغ.
بهترین خط برازش مستقیم را رو امان نمودار رسم نمایید ،طور که دادهاا تایید کند که معادده صحیح،
تعیین رده است.
 7-7-1رسم دستی— یک برگ کاغی نمودار نیمه دگاریتمی آماده کنید ،طور که محور yبیانگر مقاومت فشار
و مقیاس دگاریتمی سمحور xبیانگر راخص بیوغ بارد سبه یادآور این بند مراجعه رود  .مقادیر مقاومت را
مطابق بند  1-3در برابر راخص بیوغ متناظر ،رسم نمایید .بهترین خط برازش مستقیم را با رسم یک خط،
طور تعیین نمایید که فواصل قابل رویت بین نقاط و خط ،کمینه رود .ریب خط ،فاصیه عمود بین فصل
مشترک خط با ابتدا و انتها یک چرخه رو محور  ،xبا یکااا تنش میبارد سبه رکل ادف 1مراجعه رود .
این ریب مقدار  bمورد استفاده در معادده پیشبینی میبارد سبه معادده  1مراجعه رود .
يادآوري  -مقیاس محور  yو تعداد چرخهاا در کاغی نمودار نیمه دگاریتمی بهتر است طور انتخاب رود که دادهاا تا جایی که
امکان دارد فضا بیشتر از کاغی را پر کند .انگامیکه راخص بیوغ بهصورت ضریب زمان -دما بر حسب ساعت -درجه بیان رود،
معموالً سه ،چرخه مناسب میبارد .ار گاه راخص بیوغ بهصورت سن معادل بر حسب ساعت بیان رود ،دو ،چرخه مناسب است.

 3-3با استفاده از ثابت  bو معادده س 1مقاومت طرحریز رده را بر اساس نتایج آزمون در سن اودیه ،تعیین
کنید.
يادآوري  -7ار گاه مطیوب بارد ،دقت اودین برآورد  bرا بررسی کنید .آزمونهاا مربوط به آناا را برا آزمون در یک سن اودیه،
بسازید ،و مطابق روش عملآور متعار در استاندارد  ،ASTM C31/C31Mآناا را عملآور کنید .پیشینه دمایی آناا را ثبت
نموده و در سن  93روزه آزمون کنید .مقدار  bرا مجدداً با استفاده از معادده س 3تعیین نمایید:

س3
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که در آن:
 Sمقاومت فشار اندازهگیر رده در راخص بیوغ M؛
 Mراخص بیوغ متناظر با آزمون در سن  93روزه؛
 Smمقاومت فشار اندازهگیر رده در راخص بیوغ  ،mو؛
 mراخص بیوغ متناظر در سن اودیه.
3

تفسیر نتايج

 8-3مطابق بند  ،11تغییرپییر مقاومت فشار بهدست آمده با این روش آزمون در سن اودیه ،مساو یا کمتر
از مقدار بهدست آمده با روشاا آزمون کالسیک 1است .بنابراین ،نتایج برا ارزیابی سریع تغییرپییر برا
کنترل فرآینداا و مشخص کردن اصالحات موردنیاز ،قابل استفاده میبارند .استفاده از نتایج این روش آزمون،
برا پیشبینی ویژگی انطباق مقاومتاا در سنین بعد  ،باید با احتیاط بهکار برده رود ،زیرا ادزامات مقاومت در
استاندارداا و آییننامهاا موجود ،بر اساس آزمون در سن اودیه نمیبارند.
 7-3یک فاصیه اطمینان یکطرفه 9برا مقاومت طرحریز رده جهت استفاده در تصمیم برا پییرش بتن ،در
نظر بگیرید .فاصیه اطمینان مبتنی بر تفاضل میان مقاومتاا اندازهگیر رده و طرحریز رده ،در یک سن
مشخص ،میبارد .معموالً چنین فاصیها  23 %سطح اطمینان در نظر گرفته میرود ،و تصمیم برا پییرش
بتن مطابق با ادزامات ویژگی خوااد بود ،اگر ررایط زیر برآورده روند:
س2
که در آن:
 SMمقاومت طرحریز رده در سن مشخص؛
 SLحد پایین تعیین رده ،بهطور خا  ،مقاومت تعیین رده در سن مشخص؛
س3

̅ میانگین تفاضل میان مقاومتاا اندازهگیر رده و طرحریز رده؛

س6
 Sمقاومت اندازهگیر رده پس از عملآور متعار تا سن معین؛
 diتفاضل بین  iامین جفت مقادیر مقاومت؛
1- Traditional test methods
2- One-sided
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تعداد مقادیر جفت رده س Sو  SMبهکار رفته در تحییل؛
n
 t0.95,n-1مقدار از توزیع  tدر سطح اطمینان  23 %برا درجات آزاد س ، n-1و؛
انحرا معیار تفاضل میان مقاومتاا اندازهگیر رده و طرحریز رده.
Sd
س3
81

گزارش آزمون

 8-81گزارش نتایج آزمون در سن اودیه باید رامل اطالعات زیر بارد:
ال  -رماره رناسایی آزمونه استوانها ؛
ب -قطر آزمونه استوانها  ،برحسب mm؛
2
پ -مساحت سطح مقطع آزمونه استوانها  ،بر حسب mm؛
ت -حداکثر بار آزمون وارده بر نمونه استوانها  ،بر حسب N؛
ث -مقاومت فشار آزمونه که با تقریب  9/1 MPaمحاسبه میرود؛
ج -نوع رکستگی آزمونه ،اگر متفاوت از مخروط معمول ،بارد؛
چ -سن نمونه استوانها در زمان آزمون؛
ح -دما مخیوط اودیه با دقت 1˚C؛
خ -سوابق دمایی ،و؛
د -روش حمل بهکار رفته برا انتقال آزمونهاا به آزمایشگاه.
 7-81در صورتی که از دادهاا مقاومت در سن اودیه برا طرحریز مقاومت در سنین بعد استفاده رود،
گزارش آزمون باید رامل اطالعات زیر بارد:
ال  -راخص بیوغ نمونهاا در سن اودیه در زمان آزمونm ،؛
ب -سن مقاومت طرحریز رده ،و؛
پ -مقاومت طرحریز رده که با دقت  9/1 MPaمحاسبه میرود.
88

دقت و اريبی
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 8-88دقت

دادهاا بهکاررفته برا آمادهساز بیانیهاا دقت با استفاده از اندازهگیر اا در سیستم  ،SIبهدست آمدهاند.
 8-8-88ضریب تغییرات یک آزمایشگاه برا یک جفت آزمونه استوانها سبا قطر  139mmو طول  399mmکه
1- Bias
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از یک مخیوط قادبگیر ردهاند 3/6 % ،تعیین رده است .بنابراین ،نتایج دو آزمون مقاومت ،صحیح انجام رده
توسط یک آزمایشگاه رو دو نمونه مجزا ساخته رده از یک مخیوط ،نباید بیش از  19%میانگین آناا،
اختال دارته بارند سبه یادآور این بند مراجعه رود .
 7-8-88ضریب تغییرات چند روزه یک آزمایشگاه برا متوسط جفت آزمونهاا استوانها سبا قطر  139mmو
طول  399mmکه از مخیوطاا مجزا طی دو روز قادبگیر ردهاند 3/3 % ،تعیین رده است .بنابراین ،نتایج
دو آزمون مقاومت ،صحیح انجام رده که ار یک رامل متوسط دو آزمونه استوانها ساخته رده از یک مخیوط
با مواد و نسبتاا یکسان در یک آزمایشگاه و در دو روز متفاوت است ،نباید بیش از  93 %میانگین آناا،
اختال دارته بارند سبه یادآور این بند مراجعه رود .
يادآوري– این اعداد به ترتیب بیانگر حدود س 1s %و س ، d2s %امچنان که در استاندارد  ،ASTM C670تشریح رده است،
میبارند.

 7-88اريبی

اریبی این روش آزمون قابل تعیین نمیبارد ،به طور که مقادیر به دست آمده صرفاً تحت ررایط این استاندارد،
میتوانند تعریف روند.
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پیوست ال
(اطالعاتی)
مثال کاربردي
ال 8-

تعیین معادله پیشبینی

ال  8-8-یک رابطه معتبر بین مقاومت و راخص بیوغ برقرار کنید ،بتن باید از مواد واقعی ساخته رده بارد ،از
جمیه ،مواد مضا که در عمل به کار برده میروند .زمانی که دادهاا کارگاای قابل قبول میبارند ،معموالً
دادهاا اودیه قبل از رروع تودید در کارگاه ،از آزمایشگاه دریافت میرود .آزمونهاا مقاومت فشار  ،معموالً در
آزمایشگاه ساخته و عملآور رده و در سنین  3 ،92 hروز 3 ،روز 12 ،روز و  93روز مورد آزمون قرار میگیرند.
پیشنهاد میرود ،حداقل  12آزمونه استوانها مطابق با استاندارد میی ایران رماره  ،3192ساخته و عملآور
روند.
ال  8-8-8-دادهاا مثال— نمونها از دادهاا سن -مقاومت بهدست آمده از آزمونهاا استوانها سمتوسط
مقاومت دو آزمونه در ار سن در زیر داده رده است:

جدول ال  8-داده هاي مثال
میانگین مقاومت ،بر حسب

سن

MPa

92 h

2/2

 3روز

13/1

 3روز

91/3

 12روز

93/6

 93روز

92/3

ال  7-8-8-در این مثال ،ضریب زمان -دما با دما مبنا  9˚Cبه عنوان راخص بیوغ ،بهکار برده رده است.
برا اطالعات بیشتر به استاندارد  ،ASTM C1074مراجعه رود .ضریب زمان -دما از رو پیشینه دمایی
اندازهگیر رده بتن با تقسیم سن به فواصل زمانی مناسب و مجموع حاصیضرباا فواصل زمانی و متوسط
دمااا متناظر ار فاصیه ،محاسبه میرود .در این مثال فرض رده است ،که دما بتن قبل از باز کردن قادباا
 91 ˚Cو پس از آن  93 ˚Cمیبارد .ضریب تجمعی زمان -دما در سنین متفاوت آزمون ،محاسبه رده و در
جدول ادف 9نشان داده رده است.
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جدول ال  -7ضريب زمان -دما در سنین آزمون
سن

مقدار افزايش

دما ،سT

روز

سن ،سΔt
h

˚C

س × ΔtسT-0
˚C.h

˚C.h

1

92

91

392

392

3

23

93

1192

1693

3

26

93

9993

3316

12

163

93

3362

3639

93

336

93

3393

13293

مقدار افزايش ضريب زمان-دما

ضريب تجمعی زمان-دما

ال  7-8-دادهاا مقاومت نشان داده رده در بند ادف 1-1-1-و مقادیر ضریب زمان– دما ،دادهاا رده در
جدول ادف 9میتوانند با استفاده از محوراا نیمه دگاریتمی رسم روند ،امچنان که توسط رسم کامپیوتر در
رکل ادف 1نشان داده رده است.

مقاومت

ضريب زمان -دما

شکل ال  -8نمونهاي از دادههاي مقاومت بهصورت تابعی از لگاريتم زمان -دما و بهترين خط برازش مستقیم که معادله
پیش بینی را ارائه میکند

ال  9-8-بهترین خط برازش مستقیم را از طریق نقاط رسم رده ،تعیین نمایید .در این مثال ،خط مستقیم
توسط آنادیز رگرسیون با استفاده از یک برنامه کامپیوتر بهدست آمده است .این خط ،معادده پیشبینی را ارائه
میداد ،که در آن رابطه بین مقاومت و ضریب زمان -دما برا این بتن خا  ،فرض رده است .معادده این خط
مستقیم به رکل زیر بیان میرود:
11

سادف1-
که در آن  SMو  ،Smمقادیر مقاومت به ازا ضریب زمان -دما به ترتیب برابر با  Mو  ،mمیبارند.
ال  4-8-مقدار  ،bریب معادده پیشبینی و فاصیه عمود بین فصل مشترک خط با ابتدا و انتها یک چرخه
رو محور ،xمیبارد سبه رکل ادف 1مراجعه رود  .برا این مثال خا  b=13/3 ،میبارد ،که نشان میداد
افزایش مقاومت ،باعث افزایش ده برابر ضریب زمان -دما میرود.
ال  5-8-ار بتن ساخته رده از مواد و نسبتاا یکسان که برا تعیین معادده پیشبینی ،بهکار برده میروند،
مقادیر مقاومت یکسانی در ارتباط با ضریب زمان -دما خوااد دارت.
ال 7-

مقاومت طرحريزي شده

ال  8-7-با استفاده از معادده پیشبینی ،مقاومت بتن کارگاای را بر اساس مقاومتاا در سن اودیه ،طرحریز
کنید .از بتن تازه مطابق با استاندارد  ،ASTM C31/C31Mنمونهبردار و آزمون کنید .حداقل سه آزمونه را
قادبگیر کرده و مطابق با روش عملآور متعار در استاندارد  ،ASTM C31/C31Mعملآور کنید .برا
پایش دما بتن ،وسییه ثبت دما را به یکی از آزمونهاا استوانها  ،نصب نمایید .حداقل به مدت 92 h
عملآور را ادامه داید.
ال  7-7-پس از حداقل  92 hعملآور  ،بالفاصیه قادباا آزمونه را باز کرده و آناا را برا آزمون مطابق با
استاندارد میی ایران رماره  6923آمادهساز کنید .در زمان آزمون سن نمونه را ثبت نمایید .با استفاده از این
سن امراه با پیشینه دمایی ثبت رده ،راخص بیوغ س mرا در زمان آزمون ،تعیین کنید .مقاومت فشار در سن
اودیه س Smرا بهصورت متوسط نمونهاا استوانها مورد آزمون ،گزارش کنید .سپس معادده پیشبینی را برا
طرحریز مقاومت بتن ارائه رده توسط آزمونهاا ،بهکار برید.
ال  9-7-براي مثال:

ال  8-9-7-آزمونهاا مقاومت فشار ساختهرده در کارگاه ،به مدت  92 hتحت ررایط متعار و در پا کار،
عملآور میرود .در سن  ،92 hقادباا آزمونه باز رده و کالاکگیار میروند ،و اجازه داده میرود تا
کالاکاا سخت روند .نمونهاا استوانها در سن  ،96 hمورد آزمون قرار میگیرند .متوسط مقاومتاا در این
سن  2/3 MPaمیبارد.
ال  7-9-7-ستون  1و  9در جدول ادف ،3پیشینه دمایی ثبت رده را نشان میداند ،که از آزمونهاا بهکار
رفته به دست آمدهاند .ستون  ،6مقدار افزایش ضریب زمان -دما در طی ار فاصیه سنی را نشان میداد.
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و ستون آخر ،ضریب تجمعی زمان -دما را نشان میداد .در سن  ،96 hضریب تجمعی زمان -دما س mبرابر با
 616 ˚C.hمیبارد.
جدول ال  -9سوابق دمايی نمونه و محاسبات براي تعیین ضريب زمان -دما در سن آزمون
سن

دما

فاصله سنیΔ t،

متوسط دما در

 -9˚Cدما

h

˚C

h

طول فاصله سنی
˚C

˚C

9

91

مقدار افزايش

ضريب تجمعی

ضريب زمان-دما
˚C.h

زمان-دما
˚C.h

1

91

1

91

91

91

91

9

99

1

99/3

99/3

99/3

29

3

99

1

99

99

99

69

2

91

1

99/3

99/3

99/3

39

19

92

6

99/3

99/3

133

913

11

92

1

92

92

92

921

19

93

1

92/3

92/3

92/3

966

12

93

9

93

93

93

316

13

96

1

93/3

93/3

93/3

321

99

96

3

96

96

139

231

91

93

1

93/3

93/3

93/3

223

99

93

1

93

93

93

399

93

92

1

92/3

92/3

92/3

326

92

92

1

92

92

92

339

93

93

1

93/3

93/3

93/3

322

96

99

1

99/3

99/3

99/3

616

ال  9-9-7-ضریبزمان– دما پس از عملآور بهمدت  93روز در دما متعار  93، ˚Cبهصورت زیر میبارد:
روز

سادف9-

13

ال  4-9-7-مقاومت  93روزه طرحریز رده ،به صورت زیر محاسبه میرود:
)SM = Sm + b(log M − log m
)SM = 9.8 + 13.3 (log 15 546 - log 616
)SM = 9.8 + (4.189 - 2.790
SM = 9.8 + 18.6
SM = 28.4 MPa

بنابراین انتظار میرود ،متوسط مقاومت فشار آزمونهاا عملآور رده در دما  93 ˚Cو به مدت  93روز
کامل ،برابر با  93/2 MPaبارد ،در صورتی که در سن  93روزه ،مورد آزمون قرار بگیرد.
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