
 

 

 گیری همغزبتن سخت شده با  مقاومت فشاریتعیین 

شاری بتن برای ارزیابی  مغزه گیری از آزمایشامروزه  شده یک روش     مقاومت ف سخت  سوب   شده شناخته بتن  .  شود میمح

مرتبط   آنمقاومت تخمین که همچنین به  کندمیرا فراهم بتنی  یاجزا درونی هایبخشامکان مشاااهده  مغزه گیری آزمایش

 پرداخت.، سازه با قاب بتن مسلحارزیابی دیگر خصوصیات به  توانمی مغزه گیری آزمایشبا . همچنین است

 

نجام  اروش همچنین  و سخت شده بتن از ایاستوانه گیری به شکل مغزه آزمایشبرخی اقدامات احتیاطی برای  این مقاله بهدر 

شاره خواهیم کرد  آن ستوانه نمونه  کاربردهای. همچنین در رابطه با ا   أثیرت مقاومت فشاری  آزمایش برفاکتورهایی که  و بتن ایا

 نیز صحبت خواهیم کرد. گذارندمی

 بتنی ایاستوانهمغزه  آزمایشالزم هنگام  حتیاطیااقدامات 

 .روز باشد 28سن بتن باید  گیری مغزهبرای  .1

رار  ق آزمایشکه مورد  اینمونهباشااد. طو   دانهساان اندازه  ترینبزرگباید سااه برابر  ایاسااتوانهمترین قطر مغزه ک .2

 باشد. آنبرابر قطر  2/1یا  9/1باید در حدود  گیردمی

ستند،  که دارای طو  کوتاه  هایینمونهبرای  توانمیرا بلند  هایو ط .3 صالحی    باید طورهمین و تراش داده   ضرایب ا

 فشاری اعما  شوند. مقاومت آزمایشدر 

 .حفظ شود آنقرار دهید که رطوبت  ایمحفظهدر به مدت یک ساعت را  جداشده ایاستوانهغزه م .4

روز   2برش دادن باید در طی . از حداقل میزان آب استفاده کنید  بتن ایاستوانه مغزه  دو انتهایر هنگام برش دادن د .5

 باید صاف و عمود بر محور طولی باشد. ایاستوانهنمونه  دو انتهایاز زمان جدا کردن مغزه انجام گیرد. 

شید     تابشو از  کنیدنگهداری  محیطدر دمای  را تنب .6 ستقیم نور خور ستوانه های . مغزهجلوگیری کنید بر آنم را   ایا

 نگه دارید. آزمایشانجام روز قبل از  5تا  کنندهجذبغیر های محفظه های پالستیکی محکم و یادر کیسه



 

 

تا  5/1در حدود  ترجیحاًنازک باشد،   سطح نمونه  روی شده اعما کاور ، الزم است که  بتن ایاستوانه مغزه  آزمایشدر  .7

برای ساااخت این کاور  د. نبتن داشااته باشاا یسااازندهنباید مقاومت کمتری از مواد  آن یسااازندهو مواد  مترمیلی 3

 استفاده شود.گچ و یا مالت سولفور  ازاست  ممکن

 

ستوانه  یمغزه قطر اختالف زمانی کهو  دازه بگیریدان مترمیلی 2/0 دقت بارا ی قطر بتن اندازه .8 صد   2از  بتن ایا از  در

 .کنید گیریاندازه مترمیلی 2 دقت بانکرد، سپس  تجاوز هاآنمیانگین 

فاوت بین   .9 نه مغزه  قطر ترینکوچک و  ترینبزرگاگر ت مغزه  ، تجاوز کرد  ها آندرصاااد میانگین    5بتن از  ایاساااتوا

 قرار گیرد. آزمایشنباید مورد  ایاستوانه

 قرار گیرد. آزمایشمورد  از جدا شدنروز بعد  7 در طی ی بتنی باید، نمونهای بتنمغز استوانه آزمایشدر  .10

ست   .11 شاری با    برایالزم ا سبه مقاومت ف ستفاده از  محا صالحی ضرب      بتنی، نتایج در های نمونهاین  آزمایشا ضرایب ا

 :دنشو

 بتن ایاستوانهمغزه  آزمایشروش 

مورد   ایاسااتوانه هایمغزه شااوند.برش داده می های الماساایتوسااط ابزارهای دورانی با تیغه معموالًبتن  ایاسااتوانه هایمغزه

و  دانهسان  (، توزیع دارهوا فضااهای  تصاویرساازی  رابطه با تراکم بتن )با  درتا اطالعاتی  گیرندمیقرار  برداریعکسو  بررسای 

 تا پوشش داده شود شدهذوب، توسط سولفور شودخیس  باید در آب بتن ایاستوانهمغزه سپس و ... به دست آید.  میلگردوجود 

 .شوند آزمایشآماده انجام  مناسبی صاف، موازی و با زاویه آندو انتهای 

 

 



 

 

 بتنی ایاستوانه هنمونه مغز کاربرد

 تعیین مقاومت و چگالی 

 بتن عمق کربناته شدن 

 شیمیاییهای آنالیز 

 آب یا گاز در برابر نفوذپذیری 

 پتروگرافیهای آنالیز 

 تعیین نفوذپذیری کلراید  آزمایشASHTO 

 فشاریمقاومت  بر آزمایشفاکتورهای مؤثر 

 ای بتن بستگی دارد.مغزه استوانه، نسبت و اندازه شکلبه  فشاریمقاومت  .1

مقاومت بتن سخت شده  میزان  در کاهش باشد، 3کمتر از  دانهسن  حداکثر اندازهبه  ایاستوانهاگر نسبت قطر مغزه  .2

ست که    شده آزمایش، دندار مترمیلی 20 با اندازه دانهسن  که  ایشده سخت  های بتنبرای  .شود میداده گزارش  ا

 .بودد نخواه مترمیلی 100با قطر  ایاستوانهاز مغزه  کمتردرصد  10 نتایج، مترمیلی 50با قطر  ایمغزه

 .شودمیدرصد کاهش در مقاومت فشاری مغزه  10تا  5 سببی عرضوجود آرماتورهای  .3

 .شودمیباعث کاهش مقاومت  ترباشد. نسبت باال 2 حداکثرو  95/0 حداقلقطر( باید  به)نسبت ارتفاع  H/Dنسبت  .4

ست مقاومت روز  28از  بتن بعد .5 سبت به ماه  3و بعد از  آوردمی به د صد افزایش و بعد از   10روز  28 مقاومت ن   6در

 شناخت اثرات پیر شدن بتن بر مقاومت مغزه کار آسانی نیست.بنابراین ؛ خواهد داشتافزایش درصد  15ماه حدود 

سد میبه نظر  .6 شتر هر چه بتن  شوند می کاهش مقاومت مغزه موجبی که اثرات ر شد   مقاومت بی شته با شتر     ،ی دا بی

شد.   صدی برای  15 کاهشی که طوربهخواهد  سکالی  40 بتن در ست  شده گزارش مگا پا   7تا  5کاهش  حا بااین. ا

 است. قبو قابلدرصد 

 .یابدمیسوراخ کردن بتن کاهش  ی مثلمقاومت مغزه به دلیل به دلیل عملیات .7

مغزه بتن درجا  مقاومت .اساات اسااتاندارد هاینمونهدر  شاادهتوصاایه کمتر از گیرش همیشااه گیرش بتن در کارگاه .8

 است. ریزیبتنعملیات  یندر ح شدهتستو  شدهگرفتههمیشه کمتر از نمونه استاندارد 

  ایاسااتوانهمغزه مخرب  آزمایشاما  دهندمیبتن  از کیفیت نتایجی غیرمسااتقیم طوربه غیر مخربهای آزمایشبرخی از 

براین  بنا؛ دهدمیقرار  اختیار در آن کردن آزمایشو  بردارینمونهوضعیت مقاومت بتن را توسط    از بتن، ارزیابی مستقیمی 

ستوانه  یمغزه آزمایش سیار ای ا ست.   اطمینانقابل ب ی و بهساز ، گسترده  راتیانجام تعم نیدر ح دیبا آزمایشاین و قاطع ا

 .دهدمیارائه  مقاومت فشاری سازهدر مورد  تخمینی آزمایش نیا رایانجام شود، ز نوسازی
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