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 :دستگاه مقاومت فشاری

و دستگاه مقاومت کششی  خشته لذا استفاده از قالبباشد، بندی درشت میچون بتن دارای دانه

 .باشدبرای آن قابل انجام نمی

 .کنیملذا از قالب سیلندری استفاده می

 .دهیم تا دستگاه مقاومت فشاری به آن نیروی فشاری وارد نمایداما آن را به صورت افقی قرار می

 دستگاه تست برزیلی: 

توان میان دو فک دستگاه مقاومت فشاری قرار داد، بنابراین چون قالب سیلندری را به تنهایی نمی

 .دهیمهای دستگاه قرار مییان فکآن را به صورت افقی در این دستگاه قرار داده و بعد آن را در م

هایی به عنوان محافظ وجود دارد تا باشد که در طرفین آن زائدهاین دستگاه دارای یک پایه می

 .قالب درون آن نلغزد

همچنین یک تیر فوالدی به شکل مکعب مستطیل در باال قرار دارد که به روی نمونه قرار 

 .گیردمی

 قالب سیلندری: 

 .باشدمی cm30و ارتفاع cm 15ای با قطر این قالب به شکل استوانه

 شرح مراحل آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن: 

ایم کاری کردهکنیم و آن را به ترتیب زیر درون قالب سیلندری که قباًل روغنابتدا بتن را تهیه می

 ضربه  25ای ریخته و در هر الیه درون قالب استوانه cm15دهیم و بتن تازه را در سه الیه قرار می
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گیری نمونه را درون اتاق رطوبت با کنیم پس از قالبتوسط میله ویبره مخصوص وارد می

 .برسد خود اولیه گیرش به تا دهیممی قرار ساعت 24 مدت به ٪50رطوبت  و  دمای

با  آهک سپس نمونه را از درون قالب خارج کرده و آن را درون حوضچه آب

 .دهیمقرار می  دمای

 .کنیمدر زمان انجام آزمایش نمونه را از داخل حوضچه خارج و آن را خشک می

های محافظ را به سپس نمونه را به صورت افقی بر روی دستگاه تست برزیلی قرار داده و زائده

 .کنیمصورت عمودی در اطراف آن محکم می

دهیم که یکی از سطوح صاف آن ای قرار میای بر سطح نمونه استوانهبه گونهسپس تیر فوالدی را 

دهیم تا نمونه را نگه دارد و با سطح نمونه تماس پیدا کند و آن را کمی به سمت پایین فشار می

 .کنیمهای انتهایی آن را در همین حالت سفت میبعد پیچ

 .گردانیمهای محافظ نیست و آنها را به حالت افقی برمیبعد از این کار دیگر نیازی به زائده

دهیم های دستگاه مقاومت فشاری قرار میحال دستگاه تست برزیلی را با نمونه درون آن میان فک

به صورت تا نیرو از طرف دستگاه به تیر فوالدی و از آنجا به نمونه وارد گردد تا جایی که نمونه 

 .کنیمطولی گسیخته گردد و حداکثر نیروی به دست آمده را یادداشت می
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 .دهدتصویر سطح گسیختگی را در نمونه مورد آزمایش نشان می

 

 محاسبات و نتایج حاصل از آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن: 

 

 :به طوری که

 (kg/cm2) مقاومت کششی  =

  =P نیروی وارده  (KN)  

=L  طول نمونه  (cm) 
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=D قطر نمونه (cm)  

 نتیجه این که تقریباً مقدار مقاومت کششی
1

10
مقاومت فشاری در نمونه بتن مورد آزمایش بوده  

 .است

 خطاهای آزمایش تعیین مقاومت کششی بتن: 

 .مناسب ویبره زدن بتن گیری و عدمخطای ناشی از قالب .الف

 .خطای ناشی از عدم رعایت حدود آزمایش .ب

 .خطای ناشی از نامناسب قرار گرفتن نمونه در دستگاه تست برزیلی .پ

 .خطای محاسبات و گرد کردن اعداد .ت

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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