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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
داردهاي اسـتان  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  فانةمنصـ  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و دشـو مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهديم سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي تفعالي كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هايآخرين  از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  يبـرا  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي ازمانس . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم واهيصدورگ و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت دتأيي گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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  گفتارپيش
 -مقاومت كششي سطوح بتن و مقاومت مهاري يا كششي در بـتن مرمـت شـده و مـواد پوششـي      « استاندارد

ده شـركت پژوهشـك  توسـط   مربـوط  هايدركميسيون آن نويسپيش كه»  روش آزمون-روش كشش مستقيم
مهندسـي   اسـتاندارد  ملي كميتة اجالس سيصد و شصتمين در و شده تدوين و تهيه بجنورد كيمياگران ارتيان

 بـه  اينـك  اسـت،  گرفته قرار تصويب مورد 02/12/1390ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني مورخ 

 بهمن مصوب ايران، صنعتي يقاتتحق و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و حاصـال  براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  
ASTM C1583/C1583M-04, Standard Test Method for Tensile Strength of Concrete Surface 
and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete Repair and Overlay Materials by 
Direct Tension (Pull-off Method) 
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در بتن مرمت شده و مواد مقاومت كششي سطوح بتن و مقاومت مهاري يا كششي  - بتن "
  "روش آزمون -روش كشش مستقيم -پوششي 

 ربرداهدف و دامنه ك  1

د زير در كارگـاه و آزمايشـگاه   روش آزمون مناسب براي موار ، تعيينف از تدوين اين استانداردهد  1-1
  :است

ت آمادگي سطح قبل از مرمـ  مقاومت كششي سطح بتن مورد نظر به عنوان شاخص مناسب براي  1-1-1
  .و تقويت

  .به سطح بتن يمقاومت چشبندگي مواد تقويتي و مرمتي پوشش  1-1-2

بعـد از   ، هـا ده يا چسب مورد اسـتفاده در تـرميم  مقاومت كششي مواد ترميم كننده و تقويت كنن  1-1-3
 .اندكار برده شدههد در سطح باين موا كهاين

  .باشدمي SIواحد  مقادير مورد استفاده در اين استاندارد ملي براساس  1-2
اين استاندارد دربرگيرنده همه موارد ايمني نبوده و كاربر موظف است كليـه لـوازم ايمنـي جهـت       1-3

 .انجام اين آزمون را فراهم آورد

 مراجع الزامي  2

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    
  .شودتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين تر

هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي آن    در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحيه 
ه ها ارجاع داده شددر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

تعيين مقاومت بـتن سـخت شـده بوسـيله      –بتن ، 1382سال :8128استاندارد ملي ايران شماره   2-1
  روش آزمون –بيرون كشيده شدن 

2-2 ASTM   C125-11a: Terminology Relating to Concrete and Aggregates 
2-3 ASTM   C881/C 881M-10: Specification for Epoxy-Resin Base Bonding Systems 

for Concrete    
2-4 ACI 503R-06 (Reapproved 1998), Use of Epoxy Compounds with Concrete1 

 
  

  و تعاريف اصالحات  3
  .باشدمي 4-2و 2-2بندهاي  استانداردهاي برده شده مطابق با ارد، اصطالحات و تعاريف به كاردر اين استاند

                                                 
1- American Concrete Institute (ACI), P.O. Box 9094, Farmington Hills, MI 48333 
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  آزمون روش انجامخالصه   4

د ح بتنـي كـه توسـط مـوا    رمت و تقويت نشده و يا بر روي سطواين آزمون بر روي سطوح بتني م  4-1
  .شود، استفاده ميپوششي تقويت و يا مرمت شده اند

ر گسـيختگي  ، باتا گسيختگي در نمونه اتفاق بيفتدشود به ديسك فوالدي وارد ميروي كششي ني  4-2
 .گردداسمي در لحظه گسيختگي محاسبه مي شود و تنش كششيو حالت گسيختگي ثبت مي

كه گسيختگي و خرابـي در نمونـه رخ    شود تا زمانييروي كششي به ديسك فلزي اعمال مييك ن  4-3
 .دهد

  اهميت و كاربرد  5

عنـوان  توانـد بـه  در مجاورت سطح تعيين كـرده كـه مـي    بتن رااين روش آزمون مقاومت كششي   5-1
  .كار بردن ماده تقويت كننده يا ترميم كننده پوششي باشده، پيش از بشاخص آمادگي سطح

، نتيجـه  گيـرد اد پوششي تقويت شده اند انجـام مـي  كه آزمون بر روي سطوح بتني كه با موزماني  5-2
ده مقاومت چسبندگي مواد تقويت كننده پوششي يا مقاومت كششـي بـتن مرمـت    نتواند تعيين كنآزمون مي

  .باشد -استهركدام كه ضعيف تر  –شده 

تواند براي محاسبه مقاومت ماده چسباننده مواد پوششـي بـه بـتن    همچنين اين روش آزمون مي  5-3
  .مورد استفاده قرار گيرد

 ، مقاومـت گيـرد هاي تقويت شده توسط مواد پوششي صورت مـي كه آزمون بر روي نمونههنگامي  5-4
آگاهي . شودي ايجاد شده در نمونه ارزيابي ميگيري شده و حالت گسيختگنمونه براساس كمترين تنش اندازه

، به اين دليـل بايـد حالـت    يري خواهد شد قابل پيش بيني نيستگقاومتي كه براي اين آزمون اندازهاز نوع م
ي كه حالت گسـيختگي مشـابه  طور جداگانه گزارش شود و تنها درصورتيهي نتيجه هر آزمون بگسيختگي برا

  .توان از ميانگين آنها به عنوان نتيجه نهايي استفاده كرددر نتايج آزمون اتفاق بيفتد مي

  وسائل  6

  براي آماده سازي نمونه آزمون 1دستگاه نمونه بردار  6-1

  مترميلي 50سمي داخلي اي الماسه با قطر امته لوله  6-2

  مترميلي 25متر و حداقل ضخامت ميلي 50ديسك فوالدي با قطر اسمي   6-3

                                                 
1- Core Drill 
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بـا قابليـت   كيلونيـوتن و   22دستگاه بارگذاري كششي با سامانه نشان دهنده بار و ظرفيت اسمي   6-4
يـع نيـرو در سـطح    ر براي توزاين دستگاه داراي يك سه پايه يا حلقه تحمل كننده باتنظيم سرعت اعمال بار 

  .گاه استتكيه

  ±2%شـده بايـد   واسـنجي   يداري نشان داده شده توسط دستگاه اعمـال نيـرو  حداكثر ميزان روا  6-4-1
  .دنيك واسنجي ،بار و پس از هر بار تعمير يا نصب مجدددستگاه اعمال بار را سالي يك. باشد

  .شودمراجعه  1-2بند استاندارد  بهبراي اطالعات بيشتر  -يادآوري

گيرد بايد طـوري  دستگاه اعمال نيرو مورد استفاده قرار مي دراي براي اتصال ديسك فلزي وسيله  6-4-2
همچنين بايـد نيـروي   . ، داشته باشدشود 1طراحي شده باشد كه تحمل نيروهاي كششي را بدون آنكه تسليم

كه بر روي نمونـه ايجـاد شـده    طوري هاي انتقال دهد باستوانه صورت كامالً موازي با محور نمونههكششي را ب
  .نگرددخمش يا پيچش باعث 

 مواد  7

جـز  ه ب، گيردمورد استفاده قرار مي ونونه آزمچسب اپوكسي كه براي اتصال ديسك فوالدي به نم   7-1
با مشخصات مورد نياز براي نـوع   يا مجاز باشد، بايد زودگير بوده كمتر ه از چسب با زمان گيرشدر مواردي ك

   .مطابقت داشته باشد 3-2بند استاندارد  3رجه ، د4

  نمونه برداري   8

  .دست آيد هبراي هر محل آزمون بايد سه نتيجه مجزا با حالت شكست مشابه ب  8-1

هـا و پوشـش روي بـتن و    ي بزرگ باشد تا آماده سازي نمونهآزمون بايد به اندازه كاف كارگاه محل  8-2
يك متر در يك متر باشـد و بايـد   ابعاد محل انجام آزمون بايد حداقل . دمرمت آن در مقياس واقعي انجام گير

  .ط واقعي باشدمعرف شراي

بـر روي   طـور مسـتقيم  هـاي آزمـون را  بـه   متـر باشـد، نمونـه   ميلـي  20اگر پوشش بتن كمتر از   8-3
  .ايجاد نكنيد ،ميلگردهايي كه نزديك به سطح هستند

 ،هايي كه قادر به تشخيص موقعيت ميلگردها در بتن هستندتوانيد از دستگاهميبراي تعيين موقعيت ميلگردها  -يادآوري 
 .استفاده كنيد

هاي ابر قطر ديسك و فاصله مركز نمونهها بايد حداقل به اندازه دو برفاصله مركز تا مركز نمونه  8-4
  .دازه قطر ديسك باشدشود، حداقل به انتا لبه آزاد عضو بتني كه آزمون بر روي آن انجام مي مورد آزمون

  
                                                 

1- Yielding 



4 

  

  سازي سطح آماده  9

  منظور تعيين مقاومت كششي سطح بتنسازي به آماده  9-1

هايي از بتن كه سست شده يـا كيفيـت خـود را از    هاي سطح را از بين برده و قسمتتمام آلودگي  9-1-1
  .دست داده را از سطح بتن جدا كنيد تا به سطحي تميز و بدون خرابي دست يابيد 

شـود آمـاده   كه براي مرمت و تقويـت اسـتفاده مـي    سطح بتن را با روشي مشابه با مقياس واقعي  9-1-2
  . كنيد

 .سطح بايد از نظر خشكي و تميزي مطابق با شرايط كار واقعي باشد  9-1-3

   يا مرمت كننده آماده سازي براي تعيين مقاومت كششي و چسبندگي مواد تقويت كننده و  9-2

  .آماده كنيد 1-9بند  استاندارد ق باسطح را مطاب  9-2-1

هاي تعيين شده بـراي عمليـات مرمتـي يـا     يا ترميم كننده را مطابق با ويژگيمواد تقويت كننده   9-2-2
  .كار برده و عمل آوريدهتقويتي ب

  آماده سازي نمونه آزمون  10

ايـن بـرش بـراي    .  اي عمود بر سطح ايجـاد كنيـد  از تجهيزات برش، يك برش استوانه با استفاده  10-1
. متر انجـام گيـرد  ميلي 10سطوح بتني كه مرمت نشده و در آنها از مواد پوششي استفاده نشده است با عمق 

متر زير سطح مـواد تقويـت كننـده بـرش     ميلي 10 حداقل هاي تقويت شده و مرمت شده تا عمقبراي نمونه
  .بتني متصل باشدنمونه بايد به صورت دست نخورده و سالم با عضو . انجام شود

متـر بـه   ميلـي  2/0گيري كنيد و متوسط اين دو عدد را با دقت در دو راستاي عمود بر هم اندازه قطر نمونه را
  .عنوان قطر نمونه ثبت كنيد

كـاري تميـز   آب موجود بر روي سطح را پاك و سطح را از تكه اجسام باقي مانده از عمليات برش  10-2
  . خشك شودكرده و اجازه دهيد سطح كامال

اطمينـان حاصـل   . با استفاده از چسب اپوكسي ديسك فوالدي را به سطح باالي نمونه بچسـبانيد   10-3
چسـب  . كنيد كه ديسك فوالدي دقيقا در مركز نمونه قرار گرفته و محور نمونه با محور ديسك مـوازي اسـت  

چسب نبايد به سمت پـايين سـرازير   هنگام استفاده، . اپوكسي را مطابق با دستورات سازنده آن استفاده كنيد
به منظور سرعت بيشتر كار و تسهيل در  سلسيوسدرجه  20در دماي زير . شود و درون حلقه برش وارد شود

نمونـه  . به صورت آهسـته حـرارت داد   سلسيوسدرجه  50توان ديسك فوالدي را حداكثر تا پخش چسب مي
  .دمورد آزمون نبايد توسط شعله مستقيم حرارت داده شو
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هاي كلي آزمون تعيين مقاومت كششي سطح بتن و مقاومت كششي و چسبندگي به ترتيب طرح 2و 1هاي شكل -1يادآوري 
  .هاي كلي نشان دهنده جزئيات تجهيزات ويژه نيستنداين طرح. ماده تقويت كننده يا ترميم كننده است

  .مراجعه شود 4-2بند استاندارد براي راهنمايي جهت تهيه و عمل آوري چسب اپوكسي به   -2يادآوري 

  آزمون انجام روش  11

  .با استفاده از وسايل اتصال، دستگاه اعمال بار كششي را به ديسك فوالدي متصل كنيد  11-1

  .نيروي كششي را به نمونه آزمون طوري اعمال كنيد كه موازي و منطبق با محور نمونه باشد  11-2

هاي كششي ايجاد شـده بـا   زايش دهيد به طوري كه تنشنيروي كششي را با يك سرعت ثابت اف  11-3
  .كيلوپاسكال بر ثانيه افزايش يابد )35 ±15(سرعت 

  :افتدهاي زير اتفاق ميحالت گسيختگي به شكل. بار گسيختگي و حالت گسيختگي را ثبت كنيد  11-4
  در سطح بتن -الف
  دهدر فصل مشترك بين سطح بتن و ماده ترميم كننده و تقويت كنن -ب
  در ماده ترميم كننده و تقويت كننده -ج
در فصل مشترك بين مواد ترميم كننده و تقويت كننده با چسب اپوكسي كه ديسك فوالدي را بـه آنهـا     -د

  .چسباندمي
اگر گسيختگي در فصل مشترك ديسك فوالدي و چسب اپوكسي اتفاق بيفتد نتيجه آزمون اعتباري نـدارد و  

  .آزمون را تكرار كنيد
  .دهدهاي مختلف گسيختگي را نشان ميحالت 3ل شماره شك

هرگاه گسيختگي در فصل مشترك بين سطح بتن و مواد تـرميم كننـده و تقويـت كننـده اتفـاق        11-5
هرگاه گسيختگي در خـود بـتن و يـا مـواد تـرميم      . بيفتد نتايج را به عنوان مقاومت چسبندگي گزارش كنيد

  .نتيجه را به عنوان مقاومت كششي گزارش كنيدكننده و تقويت كننده اتفاق بيفتد 
مقاومت چسبندگي يا مقاومت كششي را از تقسيم باركششي در زمان گسيختگي بر مساحت سطح نمونه 

  .مورد آزمون محاسبه كنيد
  

  مقاومت كششي يا چسبندگي) Mpa(  =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
                                

  .ثبت كنيد Mpa  01/0هاي جداگانه را با تقريب كمتر از  مقاومت   11-6

  .سطح نمونه را در حين آزمون ثبت كنيد مشرايط محيطي و دوا  11-7
  

N)(بار كششي 

)mm(مساحت نمونه مورد آزمون 
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  طرح كلي چيدمان عضو بتني مورد آزمون -1شكل 

  
  طرح كلي چيدمان مواد اضافه شده با عضو بتني مورد آزمون:  2شكل 
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  طرح كلي حاالت گسيختگي:  3شكل 

  گزارش آزمون  12
  :گزارش آزمون بايد در بردارنده موارد زير باشد

  هدف آزمون   12-1
  .جهت ترميم يا تقويت آن،ارزيابي مقاومت كششي سطح بتن براي سنجش مقاومت     12-1-1
ده يا ترميم كه از مواد تقويت كنن تعيين حالت گسيختگي و مقاومت متناظر با آن هنگامي    12-1-2

  .كننده بر روي سطح بتن استفاده شده است
كه استفاده از يك ماده چسباننده تعيين حالت گسيختگي و مقاومت متناظر با آن هنگامي    12-1-3

  .بر روي سطح بتن استفاده شده است
  معرفي همه مواد بكار گرفته شده در اين آزمون  12-2

  ي و دماي سطح نمونه مورد آزمونشرايط آزمون، محل آزمون، شرايط محيط  12-3

حالت گسيختگي و مقاومت چسبندگي يا كششي براي هر آزمون بطور جداگانه با تقريب كمتر از   12-4
  .گزارش شودمگا پاسكال  01/0

  دقت و خطا  13

  دقت  1- 13
با اين حال داده . تاكنون يك روش كار آزمايشگاهي براي تعيين دقت اين روش آزمون تدوين نشده است

مطالعات مورد بحث به . سازدپذيري آن را ممكن ميين آزمون ، تكرارآماري تخميني وجود دارد كه درح
در اين آزمون سه نمونه . كنداضافه شده به بتن پوششي اشاره ميكننده هاي كششي مواد مرمتمقاومت
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است كه دو وسيله با  مگاپاسكال درنظر گرفته شده 44/3مگاپاسكال تا 45/0همسان در بازه مقاومت كششي 
  . اندميليمتر استفاده شده 50يليمتر و م 75قطر صفحه 

هيچ . دهاي همسان را با حالت گسيختگي يكسان براي تعيين انحراف معيارهاي هر آزمون تكرار كنيآزمون
، ماده مرمت كننده يا سطح مشترك گسيختگي در تكرار آزمون، سطح بتنهاي اي براي حالتتفاوت عمده

  . مگاپاسكال داشتند 29/0دو وجود ندارد و در كل نتايج انحراف معياري در حدود  آن

  خطا  2- 13
  .اين روش خطايي ندارد چون مقاومت كششي و يا مقاومت چسبندگي تنها براي اين روش تعريف شده است

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 


