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 چكیده 
حقیقت امکان تعیین  در باشد،سازه حقیقی می های مکعبی و استوانه ای استاندارد تخمین مقاومت بتن درسنجش مقاومت نمونه برداری هدف اصلی از

 بایستی از بتن در محل ساختگاهعیین مقاومت بتن میه عبارت دیگر برای تب. سازه بستگی به تراکم و عمل آوری صحیح آن دارد دقیق مقاومت بتن در

مخرب و نیمه مخرب معرفی شده  های مختلف غیراین خصوص روش در. تراکم و عمل آوری لحاظ شود نمونه برداری انجام شود تا شرایط واقعی بتن ریزی،

 در باشد.یمبه جهت تخمین مقاومت فشاری بتن مطرح  هاروشین ترمهمترین و یقدقروش نیمه مخرب یکی از  به عنوانآزمایش مغزه گیری است. 

بایست حداقل سه برابر این شرط که قطر مغزه می با مشخص گردیده است میلی متر 100حداقل قطر مغزه  ،ASTMو  BS نظیراستانداردهای رایج دنیا 

این قطر وجود ندارد، استفاده از مغزه ها به قطر کوچک توسط  ن مغزه گیری باگردها که امکا مواقعی به دلیل تراکم میل حداکثر اندازه سنگدانه ها باشد. در

میلی  50قطر  روی مغزه های با آزمایشات بر. گرفت این مطالعه آزمایشگاهی تأثیر حداکثر قطر سنگدانه مورد مطالعه قرار رد. تمحققین پیشنهاد شده اس

 10با حداکثر قطر سنگدانه ( C2) ( و باالC1) روی بتن با رده مقاومتی پایین بر 2 و 1،4/1،6/1 برابر با L/Dهای مغزه با نسبت 48کل  در. متر انجام شد

سانتی متر نیز  15نمونه های مکعبی استاندارد به ابعاد  ،مورد آزمایش قرار گرفتند ضمناً به جهت تعیین مقاومت نسبی )مکعبی به مغزه(میلی متر  20و 

میلی متر با حداکثر قطر سنگدانه  50در مغزه  های مختلف طول به قطر مغزه،رایب تصحیح مقاومت با توجه به نسبتض.نشان دادند که:تهیه گردید که نتایج 

 میلی متر در هردو رده 50ر مغزه به قطر ه( دقاومت نسبی )مکعبی به مغزم. دباشمیلی متر می 20تر از مغزه با حداکثر قطر سنگدانه میلی متر بزرگ 10

 میلی متر است. 20میلی متر کمتر از حداکثر قطر سنگدانه  10( با حداکثر قطر سنگدانه C2) ( و مقاومت باالC1) مقاومتی پایین

 
 قاومت نسبی، مرایب تصحیح، ضداکثر قطرسنگدانه، حغزه گیری، ممقاومت کلیدی: های واژه
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 مقدمه:.1
روی نمونه های استاندارد استوانه ای و مکعبی  آزمایش بر ترین آزمایش برای تعیین مقاومت فشاری،رایج سال پیش، 70حدود  قبل از تا 

 عمل آوری، اختالف در اثر عواملی همچون عدم توجه به شرایط واقعی، اما این نمونه های قالب گیری شده ممکن است در. بوده است

عرف م نوع تراکم، نوع و مقدار مصالح از پیمانه ای به پیمانه ای دیگر و تفاوت در وجود تغییرات در ها از کل مجموعه،نحوه انتخاب نمونه

 های گسترده ای جهت کنترل کمی و کیفی بتن درشتال .ساخت اعضای سازه واقعی نباشد رفته در مشخصات و خصوصیات بتن بکار

این  اساس مکانیزم حاکم در محل ابداع شده است که بر های متعددی برای تخمین مقاومت فشاری بتن درسازه انجام گردیده و روش

مستقیم یا غیرمستقیم مقاومت توانند به نحو مخرب و نیمه مخرب تقسیم نمود که می های غیرتوان آنها را به دو گروه روشها میروش

 .(Bungey.et.al:1994:275-283) بتن را مورد ارزیابی قرار دهند

 گسترده مطالعات و است بوده مطرح هاروش ترینیقدق از یکی عنوان به گیری مغزه مخرب نیمه آزمایش درجا آزمایشات میان در 

گرچه مغزه های استاندارد دارای قطر  .(1380خالو و همکاران :)د باشیم روش این اهمیت بر گواه بهترین زمینه این در شده انجام

تر پیشنهاد باشند، اما برای کاهش در هزینه های حفاری، زمان و آسیب به سازه، مغزه های با قطر کوچکمتر می میلی 100حداقل 

 نتایج حاصل از این مطالعاتبه ذیل ضرورت استفاده از مغزه های کوچک مطالعات متعددی صورت پذیرفته که در درخصوص د.شونمی
 :پرداخته می شود

تر و همکاران به این نتیجه رسیدند که تغییرات مقاومت در مغزه های کوچک بیشتر از مغزه های با قطر بزرگ 1اردوغان 2003در سال  

 (.Erdogan:2003:567-568) است

کند و همکاران به این نتیجه رسیدند که مقاومت فشاری مغزه ها با کاهش نسبت طول به قطر افزایش پیدا می 2تونکان 2006سال  در 

با افزایش ماکزیمم سایز سنگدانه کاهش ( میلی متر مشهود است همچنین مقاومت نسبی )مغزه به مکعب 46که این اثر بیشتر در مغزه 

 .(Tuncan.et.al:2006:981-988)یابدمی

خصوص ارتباط بین مقاومت فشاری مغزه و مقاومت فشاری مکعبی از بتن  و همکاران طی مطالعه انجام شده در3یاکوب 2006در سال  

درصد مقاومت فشاری نمونه مکعبی  69میلی متر  75سخت شده در سازه های موجود به این نتیجه رسیدند که مقاومت مغزه با قطر 

 .(M.Yaqub.et.al:2006)باشدمیلی متری می 150*150*150

های طول به قطر مختلف انجام میلی متر با نسبت 144،94،69،46و همکاران مطالعه ای روی مغزه با قطرهای  4اریوز 2007سال  در 

 ت باو ضرایب تصحیح مقاوم دادند که به این نتیجه رسیدند که تأثیر نوع و ماکزیمم سایز سنگدانه روی ضرایب تصحیح مهم نیست

 (.:Arioz.et.al:2007)مطابقت داردASTM C42  (ASTM:1984 )استاندارد

به این نتیجه رسیدند که با افزایش  69و  46روی مغزه با قطر های  اسالمی و نیک بین با مطالعه بر رنجبر، مدندوست، 2008سال  در 

  L/D یابد و ضرایب تصحیحمقدار مقاومت کاهش می  L/Dهمچنین با افزایش مقداریابد مقاومت به میزان ناچیزی افزایش می قطر،

ت و )مدندوسیابدهای مختلف، متفاوت است ضمناً با افزایش مقاومت بتن، نسبت مقاومت مغزه به مکعب کاهش میبرای بتن با مقاومت

 .(1387:و ایمان محمدپورهمکاران 

                                                 
1 Erdogan 
2 Tunacn 
3 Yaqub 
4 Arioz 
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اند که ضریب تغییرات مقاومت فشاری با بررسی بر روی مغزه های کوچک به این نتیجه رسیدهو همکاران که  5یاماموتو 2008سال  در 

روی مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای به علت اختالف سایز مغزه ها  در این مغزه ها زیاد بوده و اختالف بر

 (.Yamamoto.et.al:2008)باشدمی

 های مختلفمیلی متر با نسبت 100،75،50روی مقاومت فشاری مغزه ها با قطرهای  بر با بررسی و همکاران 6ارگون 2012سال  در 

L/D میلی متر ظاهراً بسیار  50آن در مغزه با قطر  یابد که اثربا کاهش قطر مغزه افزایش می 7به این نتیجه رسیدند که ضریب تغییرات

های موجود حتیاط استفاده شود و در تعیین مقاومت بتن در ساختمانبایستی با امیلی متر می 50رو مغزه با قطر باشد از اینزیاد می

و جامعه بتن اختالف بین مقاومت نمونه مکعبی و استاندارد  BS 1881باشد ضمناً در استاندارد میلی متر مناسب می 75مینیمم قطر 

 (.Ergun.et.al:2012:737-750)ه استدرصد اختالف رسیده شد 19اساس نتایج در این مطالعه به  درصد پذیرفته شده که بر 25

مختلف  L/Dهای میلی متر با نسبت 75و  50روی مقاومت فشاری مغزه های به قطر  و همکاران با مطالعه بر 8شارما 2013سال  در  

 50ی مغزه رو بر یابد که این امر بیشتراند که مقاومت فشاری مغزه ها با کاهش نسبت طول به قطر مغزه افزایش میبه این نتیجه رسیده

 باشدتر از مغزه های دریل شده در همان اختالط بتن میمتر مشهود است ضمناً مقاومت نمونه های مکعبی عموماً بزرگ میلی

(Sharma.et.al:2013.) 

میلی متر انجام  50قطر  روی مغزه های با آزمایشات بر. گرفت این مطالعه آزمایشگاهی تأثیر حداکثر قطر سنگدانه مورد مطالعه قرار رد 

با حداکثر قطر ( C2) ( و باالC1) روی بتن با رده مقاومتی پایین بر 2 و 1،4/1،6/1 برابر با L/Dهای مغزه با نسبت 48کل  در. شد

مورد آزمایش قرار گرفتند ضمناً به جهت تعیین مقاومت نسبی )مکعبی به مغزه(، نمونه های مکعبی میلی متر  20و  10سنگدانه 

 .سانتی متر نیز تهیه گردید 15رد به ابعاد استاندا

 

 برنامه های آزمایشگاهی.2
شاان و ماسااه مصاارفی با توجه به نیاز این مطالعه تهیه و جهت طرح اختالط بتن مورد بررساای  آب، ابتدا مصااالح شااامل ساایمان، در 

صرفی در سیمان م شگاهی قرار گرفت.  سیمان پرتلند تیپ  آزمای سیمان خزر، Iاین مطالعه از نوع  صرفی در بتن از  تولید کارخانه  آب م

میلی متر انتخاب  20و  10نوع آب شرب و حداکثر قطر سنگدانه نیز با توجه به بررسی تأثیر حداکثر قطر سنگدانه در مقاومت مغزه ها 

صرفی در یک مترمکعب بتن از هر صالح م ست. میزان م ست. د 1طرح اختالط در جدول  شده ا ساخت بتن از بتونیر با ارائه گردیده ا ر 

 دقیقه به طول انجامید. 5لیتر استفاده شده است. همچنین زمان اختالط حدود  300ظرفیت 

 
 مترمكعب بتن برای هر طرح اختالط هر : میزان مصالح مصرفی در1جدول 

MIX-A=20mm, MIX-B=10mm)) 

           (Kg/m^3  )                            نوع مصالح    
                    

 طرح اختالط                                     

 سیمان

 

 درشت دانه ریزدانه آب

C1(MIX-A) 260 159 938 1003 

C2(MIX-A) 460 195 838 928 

C3(MIX-B) 268 159 948 993 

C4(MIX-B) 465 195 848 918 

                                                 
5 Yamamoto 
6 Ergun 
7 cov 
8 Sharma 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

         International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, 

Environment 

             Future Horizons & Retrospect 

ICAUCAE 2015 
16 Novamber 2015, Tehran, Iran,  Institute of Art and Architecture (SID) 

 

4 

 

      

( L/D) های طول به قطرمطابق جدول فوق، قطعات بتنی با طولی متناسب با نسبتانتخاب طرح اختالط مناسب  پس از سعی و خطا و 

 ساخته و مورد نمونه برداری قرار گرفت. 2 و 1،4/1،6/1

ااز نپس   غزه ها با شرایط واقعی سازه مطابقت داشته باشد در این مطالعه مغزه ها مطابق شرایط بند امونه برداری و به جهت اینکه ما

همزمان .دگرفتن روز مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار 28امه بتن ایران در شرایط بهره برداری خشک نگهداری و پس از آیین ن 6-6-4

 شاارایط نگهداری خشااک و سااانتی متر در 15*15*15نمونه های مکعبی بتن با ابعاد  با ساااخت قطعات بتنی جهت تهیه مغزه ها،

 .روزه مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند 28غزه( ساخته و در سن تعیین مقاومت نسبی )مکعبی به ممرطوب به جهت 

 

 ارائه نتایج و تحلیل.3
 نتایج آزمایشگاهی  -1.3

 10و حداکثر قطر سنگدانه دو سطح مقاومتی مختلف  در مختلف، ( L/D)نسبت  چهار با میلی متر 50با قطر ها  مغزه این مطالعه، در 

 جداول ( دردرجهت بتن ریزی) گرفتند. نتایج آزمایشات مقاومت فشاری نمونه های مکعبی و مغزه ها مورد آزمایش قرارمیلی متر  20و 

 .باشدنمونه می 3میانگین  نتایج بدست آمده برای نمونه های مکعبی و مغزه ها،. ارائه شده است 4تا 2

 

: نتایج مقاومت فشاری نمونه های مكعبی2جدول   

سن بتن         

                                   

طرح اختالط   

روزه 28  

 )خشک(

روزه 28  

 )مرطوب(

C1 190.2 200.7 

C2 359.3 392.6 

 

 رده مقاومتی پایین با حداکثر قطر سنگدانهدر  متر یلیم 50: مقاومت فشاری مغزه 3جدول 

(MIX-A=20mm,MIX-B=10mm) 

 مقاومت فشاری 

 L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 طرح اختالط                

MIX-A(C1) 149.75 135.10 129.42 120.10 

MIX-B(C3) 158.22 143.50 137.63 128.00 

 

 با حداکثر قطر سنگدانه باالرده مقاومتی در  متر یلیم 50: مقاومت فشاری مغزه 4جدول 

(MIX-A=20mm,MIX-B=10mm) 

 قاومت فشاریم

 L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 طرح اختالط                           

MIX-A(C2) 311.98 290.65 284.57 272.05 

MIX-B(C4) 322.72 302.13 296.45 284.00 

 

 تاثیر حداکثر قطر سنگدانه برروی ضرایب تصحیح مقاومت - 2.3

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 

         International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, 

Environment 

             Future Horizons & Retrospect 

ICAUCAE 2015 
16 Novamber 2015, Tehran, Iran,  Institute of Art and Architecture (SID) 

 

5 

 

( برابر با یک اساات که بیانگر یک D/d. حداقل ممکن )کندمی( نیز تغییر D/dنساابت قطر ساانگدانه به قطر مغزه ) ،با تغییر قطر مغزه 

س سبت )ه ،قویکامالً . با فرض دانه بندی تسنگدانه کامل ا ست مقادیر مقاومت D/dنگامی که ن ستیمی(  برابر ا شد.  بای سیار باال با ب

مقااومات را کااهش  ،انادازه داناه هاای سااانگی ترینبزرگکاه افزایش  اناددهدابرعکس این فرض، اکثر آزماایشااااات نشااااان 

 (L/D)مختلف  هاینساابت در متر میلی 50نتایج مقاومت فشاااری مغزه  4 و 3 جداول رد (.Beloem.et.al:1960:91-98)ددهمی

سنگدانه مقاومتی پایین و باال  رده دودر  ست.میلی متر ارائه  20و  10با دو حداکثر قطر  صحیح  6و5درجداول گردیده ا ضرایب ت نتایج 

 ارائه گردیده است.  BS ,ASTMمقاومت مغزه ها دراین مطالعه به همراه ضرایب استاندارد 
 

 با حداکثر قطر سنگدانه نمخلوط با مقاومت پایی در میلی متر 50ضرایب بدست آمده برای مغزه  : 5جدول 

) MIX-A=20mm,MIX-B=10mm( 

 ضرایب تصحیح  

 طرح اختالط                  
L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 

C1-MIX-A 0.802 0.889 0.928 1 

C3-MIX-B 0.809 0.892 0.930 1 

 ASTM 0.87 0.948 0.968 1استاندارد 

 BS 0.80 0.90 0.94 1 استاندارد

 

 با حداکثر قطر سنگدانه باالمخلوط با مقاومت  در متر میلی 50ضرایب بدست آمده برای مغزه  :6جدول 

) MIX-A=20mm,MIX-B=10mm( 

 ضرایب تصحیح  

 طرح اختالط                  
L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 

C2-MIX-A 0.872 0.936 0.956 1 

C4-MIX-B 0.880 0.940 0.958 1 

 ASTM 0.87 0.948 0.968 1استاندارد 

 BS 0.80 0.90 0.94 1استاندارد 

 

 
 مقاومت باالرده مقاومت پایین                                                                                     رده                                              
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 با ضرایب و باال مقاومت پایین رده در ( متر میلی 50 مغزه به قطر)مقایسه ضرایب تصحیح بدست آمده  :1شكل 

 (BS،ASTM)استاندارد 

 
 رده مقاومت پایین                                                                                     رده مقاومت باال                                             

 با مطالعات محققین مختلفمتر  میلی 50 مقایسه ضرایب تصحیح بدست آمده مغزه به قطر :2شكل 

  (و باال )بتن با رده مقاومتی پایین

 

 10مغزه ،در مغزه با حداکثر قطر طول به قطر مختلف های نساابت مقاومت با توجه به ضاارایب تصااحیح  2و1 هایشااکلبه  توجه با 

 2011در مطالعه انجام شاده در ساال میلی متر اسات که این نتیجه  20تر از مغزه با حداکثر قطر سانگدانه میلی متر بزرگ سانگدانه

 9.برعکس در مطالعه انجام شده توسط تونکان(et.al:2011:261Madandoust.-(272مشاهده گردیدهمکاران و  مدندوستتوسط 

ضرایب  Arioz.et.al:2007)) 2007سال و همکاران در 10و اریوز (:2006:981Tuncan.et.al-988) 6200و همکاران در سال 

تر از مغزه با میلی متر کوچک ساانگدانه 10در مغزه با حداکثر قطر  مغزه،طول به قطر های مختلف مقاومت با توجه به نساابتتصااحیح 

با  تقریباًمقاومت پایین در بتن با رده مقاومت ضاارایب تصااحیح  در مطالعه حاضاار میلی متر اساات ضاامناً 20حداکثر قطر ساانگدانه 

ندارد  تا قBS (BS1881:1983 )اسااا طاب باال م مت  قاو باًت دارد و در م ته تقری گذشااا عات  طال ندارد  به همراه م تا با اسااا

ASTM(ASTM:1984 ) .مطابقت دارد  

 ارائه گردیده است. 8و  7دراین مطالعه مقاومت نسبی )مکعبی به مغزه( نیز مورد بررسی قرارگرفته، که نتایج حاصل ازآن در جداول  

 

 رده مقاومتی پایین با حداکثر قطر سنگدانه متر میلی 50مغزه به قطر  (مقاومت نسبی )مكعبی به مغزه:7جدول 

 MIX-A=20mm,MIX-B=10mm)) 

 L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 ضرایب تصحیح  

                                                 
9 Tuncan  
10 Arioz 
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 طرح اختالط                  

MIX-A(C1) 1.34 1.49 1.55 1.67 

MIX-B(C3) 1.27 1.4 1.46 1.57 

 

 

 

 

 

 رده مقاومتی باال با حداکثر قطر سنگدانه متر  میلی 50غزه به قطر م ه(مغزمكعبی به )مقاومت نسبی  :8جدول 

)MIX-A=20mm,MIX-B=10mm) 

 ضرایب تصحیح  

 طرح اختالط                  
L/D=1 L/D=1/4 L/D=1/6 L/D=2 

MIX-A(C2) 1.26 1.35 1.38 1.44 

MIX-B(C4) 1.22 1.3 1.32 1.38 

 

مشاهده می شود،شاید بتوان گفت مقاومت نسبی)مکعبی به مغزه( تحت تاثیر رده مقاومتی بتن باشد  8و  7همانطور که مطابق جداول 

زایش یا در واقع نسبت استوانه به مکعب با افباال کمتر از بتن با رده مقاومتی پایین می باشد  یمقاومترده چون که این مقاومت در بتن با 

 (نیز گزارش شده است.1380افزایش نموده است که این نتیجه توسط مرجع)خالو و همکاران:رده مقاومتی 

 

 
 رده مقاومت پایین                                                                                     رده مقاومت باال                                             

 و باال مقاومت پایینرده در  متر میلی 50رات مقاومت نسبی )مكعبی به مغزه( برای مغزه به قطر تغیی :3شكل 

 

کمتر از  متر یلیم 10با حداکثر قطر سنگدانه  و باالرده مقاومتی پایین  در هردومقاومت نسبی )مکعبی به مغزه(  3 شکلبه  با توجه 

 & Erdogon:2003:567-568) درمطالعات انجام شده توسط مراجعاست که این نتایج  متر یلیم 20حداکثر قطر سنگدانه 

Madandoust.et.al:2011:261-272 )بدست آمده است. نیز 

 

 نتیجه گیری.4
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میلی  10میلی متر با حداکثر قطر سنگدانه  50در مغزه  های مختلف طول به قطر مغزه،ضرایب تصحیح مقاومت با توجه به نسبت-1

 باشد.میلی متر می 20تر از مغزه با حداکثر قطر سنگدانه بزرگمتر 

به همراه مطالعات باال  یمطابقت دارد و در مقاومت BSبا اسااتاندارد  تقریباًپایین  یمقاومتدر بتن با رده مقاومت ضاارایب تصااحیح  -2

  مطابقت دارد.ASTMبا استاندارد  گذشته تقریباً

ر از بتن باال کمت یمقاومترده باشد چون که این مقاومت در بتن با می حت تاثیر رده مقاومتی بتن مقاومت نسبی)مکعبی به مغزه( ت -3

 .با رده مقاومتی پایین می باشد

( با حداکثر C2) باال ی( و مقاومتC1) مقاومتی پایینمیلی متر در هردو رده  50ر مغزه به قطر ه( دمقاومت نسبی )مکعبی به مغز-4

 میلی متر است. 20میلی متر کمتر از حداکثر قطر سنگدانه  10قطر سنگدانه 

 

 مراجع.5

 مراجع فارسی– 1.5
ارزیابی مقاومت بتن با استفاده از مغزه  (،1387ایمان محمد پور نیک بین، ) مونا اسالمی، ملک محمد رنجبر، رحمت مدندوست، - 1

 1387اردیبهشت  چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، ،های با قطر کوچک

ضا خالو -2 سن امیری ،علیر ستوانه ای )برای مقاومت (،1380) ،ح سانتی  450های تا رابطه بین مقاومت مغزه و نمونه ا کیلوگرم بر 

 1380اردیبهشت  المللی بتن و توسعه، تهران،اولین کنفرانس بین ،مترمربع(
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