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 خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996ه سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رمار

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   رترایط بته   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صدور گواای و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 گفتاریشپ

اا  مربوط توسط نویس آن در کمیسیونکه پیش «روش آزمون-مقاومت سایشی سطوح افقی -بتن »استاندارد 

 اجالس کمیته میی استاندارد چهارصدواشتادومینتدوین رده است و در  و تهیه سازمان میی استاندارد ایران

مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به  3/19/29مور  اا  ساختمانی ساختمان و مصادح و فرآورده مهندسی

مصوب بهمن   وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،قانون اصالح قوانین و مقررات م 3استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .1331ماه 

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

یشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پااستاندارداا  میی ایران در مو

 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.

 

 ه به ررح زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفت
ASTM C779/C779M: 2012, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal 

Concrete Surfaces. 
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 روش آزمون - مقاومت سايشی سطوح افقی -بتن 

 

 هدف ودامنه کاربرد  8

ادف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمونی است که رامل  سه روش کار تعیین مقاومت نسبی    8-8

در  و کنند متفاوت استندسایشی که اعمال می سایشی سطوح افقی بتن است. روش کاراا درنوع و درجه نیرو 

اا  سطح بتن که تحت تاثیر نسبت اختالط، پرداخت و بهساز  سطح استند کاربرد تعیین تغییرات در ویژگی

 گیر  کمی طول سرویسی که ممکن است از یک سطح انتظار رود کاربرد ندارد.دارند.برا  اندازه

مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که نی این استاندارد تمام موارد ایم -هشدار

 موارد ایمنی و اصول بهدارتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محد.دیت اا  اجرایی آن را مشخص کند.

 

ارزیابی اثرات مقاومت تواند برا  کنند، که میاین سه روش آزمون ررایط سایشی مشابهی را فراا  می 8-1

اا توان از آنآور  یا پرداخت بتن مورد استفاده قرارگیرد. امچنین میاا  عملسایشی بتن، مواد بتن وروش

دست آوردن اندازه کمی هاا برا  باستفاده کرد.آنیت محصوتت و سطح در معرض سایش، برا  پییرش کیف

 اند.منظورنشده خدمتدرجه 

 

گاه ایشآزمده رده به وسییه ار کدام از این روش اا قابل حمل بوده و بنابراین ا   برا  تجهی ات استفا  8-3

 :کنندتعیین میزیر به ررح یدگی نسبی سطوح بتن را یوا  آزمون کارگاای مناسسب استند. این سه روش، سا

 روش الف    8-3-8

 کند.عمل می متصل به سمبادهاا  فوتد  دیسک وسییه دغ یدن و خراش دادنمارین دیسک چرخان به 

 روش ب 8-3-1

 کند.اا  ساینده فی   عمل میضربه و اصطحکاک دغ ری چر وسییه مارین چر  ساینده به

 روش ج 8-3-3

 کند.اا  فی   عمل می، ضربه و اصطکاک دغ ری گو وسییه فشاراا  تماسی باتینگ بهمارین بیبر

. 

گیر  مقامت سایشی سطوح بتن وجود دارد. اا  کار دیگر  برا   اندازهاین آزمون، روشعالوه بر سه روش موجود در -8يادآوري

 کاررود.یه سرویس بهاترین روش آزمون به ررایط اردقت رود.  بهتر است  ن دیک 9-9و 2-9اا  آزمون بندبهتر است برا  روش
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 استند. 3ورکل9،رکل1دررکل  اا  نشان داده ردهویژگی منطبق برنموداراا  این سه مارین -1يادآوري

 
 

 

 
 هاي ساينده چرخانديسکدستگاه آزمون – 8شکل 

 ودت199-موتورادکتریکی 

 چهار بست

 جک چرخان

 گیره تنظی  نمونه آزمونگاای

 دور بر دقیقه939-سطح سایش چرخان  سیییکون کاربیدتوزیع و منبع 

 دور بر دقیقه  19-چر  دورانی 

 میکرومتر

 پل میکرومتر
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 هاي سايندهدستگاه آزمون چرخ– 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 موتورادکتریکی

 عقربه میکرومتر

 صفحه تکیه گاه

 نگهدارنده مغناطیسی
 محافظ مخصو 

 چهار بست برا  چرخاندن 

 

 چینش عنکبوتی

 گیره تنظی  نمونه آزمونگاای

 

 دکمه فشار

ساچمه اا  

غیتشی محل 

 اتصال

 چر   اا  سایش
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 هاي غلتشیدستگاه آزمون سايش ساچمه– 3شکل 
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 مراجع الزامی  1

. بدین اا ارجاع داده رده استاد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آنمدارک 

 رود .ترتیب آن مقررات ج یی از این استاندارد میی ایران محسوب می

  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ، اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن

اا ارجاع داده رده مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است .است ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

2-1 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates. 

2-2 ASTM C418, Test Method for Abrasion Resistance of Concrete by Sandblasting. 

2-3 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods 

for Construction Materials. 

2-4 ASTM C944, Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces 

by the Rotating-Cutter Method. 

 

 اصطالحات و تعاريف         3

 رود.کار می، در این استاندارد نی  به1-9اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد بند 

 هاي چرخانديسک -الف روش

 وسايل   4

 مترمییی69اا  چرخان فوتد  نورد سرد با قطر این وسایل به اثر سایش سه سطح تخت دیسکعمیکرد   4-8

می چرخند متصل بستگی دارد،که ارکدام به محوراا  عمود  موتور گرداننده که خود حول محور عمود  

 مترمییی 933و قطر خارجی آن  مترمییی 139دست آمده باید تقریبا همسیردابرو  سایش ب استند. قطر داخیی

 مترمییی 6و عرض  مترمییی 3اایی با عمق دیگرو برشدرجه نسبت به یک 29بارد. رکاف اا  متقاطع با زاویه 

 اند.به صورت متقارن در سطوح تخت ساینده قرار گرفته

ا   با ا  آزادانه رناور استند که به طور مستقل و متقاطع در طول یک مسیر دایرهاا به اندازهدیسک 4-1

دور بر  939طور تکی رو  محور خودران با سرعت چرخانده رده در حادی که  به دور بر دقیقه 19سرعت 

اا  سربی برا  ایجاد یک بار اا  متصل رده در بات  محور ار دیسک باید باگیودهچرخند. ظرفمیدقیقه

 رو  ار سطح دیسک ساینده، بارگیار  رود. نیوتن 99نهایی یکنواخت 
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بارد. این ساینده از یک ظرف   69ادک نمره س مترمیکرو 250سمباده ساینده باید حاو  سیییکون کاربید  4-3

رود. جریان در صفحه،  تغییه می مترمییی 3از طریق  روزنه   صفحه گرد چرخان قرارداده رده، ذخیره که رو

کنترل رود. گرم بر دقیقه   6 تا2سوسییه تنظی  یک سوزن مخروطی مستقردرروزنه  برا  سرعت ساینده باید به

 ری د.ساینده در وسط عرض مسیر مدور ساییده رده و وسط راه بین  دو دیسک می

و  مترمییی 399در  مترمییی 93رامل یک مییه فوتد  مستطییی مارین پرداخت رده  ،پل میکرومتر 4-4

ایجاد رده  مترمییی متر و فاصیه رشکه در امتداد خط مرک   آن ده سورا  با قطر سه مییی ؛است داانه آزاد

. اب ار اندازه گیر  میکرومتر عمق سنج با یک سوزن با گستره عمق رودییه یک سه پایه نگه دارته میو به وس

 بند  رده است.  درجه مترمییی 993/9با دقت حداقلمتر که مییی  39 تا 93سموثر 

 آزمونه  5  

طراحی  مترمییی399 درمتر مییی 399اا  آزمون ، مارین تقریبا مطابق با نمونهایشگاایآزمبرا  مقاصد آزمون 

. دستگاه به یک دسته تنظی  کننده که به وسییه یک چر  دنده و زنجیرچر  به چهار مییه عمود  با رده است

بییت اجازه سایش پانل اا  مجه  رده است. این قادارد، ه چرخان را نگه میکه کل اج ا سایند مترمییی 93قطر 

سایش نی  اجازه می داد که از  سامانهداد. تنظی  صفر ارتفاع را می مترمییی 199تا ضخامت حدود آزمون 

اا  آزمون مت سایش سطوح در محل مانند نمونهگیر  مقاودستگاه به عنوان یک وسییه قابل حمل جهت اندازه

 استفاده رود. 

 آزمونانجام  روش  6

 آور  رده با به راه انداختناا  سطح و ترکیب عملنظمیقبل از رروع آزمون، پیش ررط نمونه حیف بی 6-8

ن باید اندازه گیر  اا  اودیه انجام رود. اندازه گیر  اا  آبارد، بعد از مارین سایش به مدت پنج دقیقه می

 .دست آوریدهبتایی  99تن دو سر   اندازه گیر  از سطح آزمون با گرفمترمییی 993/9اودیه را با دقت حداقل 

اا  سر  اول قرار گیرد که خط سر  دوم از داده اا در زاویه سمت راست اندازهدبه میکرومتر طور  قرار می

اا  بعد  در مدت سایش باید توجه رود که دبه میکرومتر با دقت در امان دست اوردن اندازههیرد. در ببگ

اند قرار دارته بارند. برا  مطمئن ردن طرح کیی انتهااا  دبه دست آمدههب مرجعاا  موقعیتی که اندازه

 رار گرفته است.دست آمده رو  سطح قهاا  بگیر دست آمدن اندازههمیکرومتر قبل از ب
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کند. اما توصیه دقیقه ا  معموت رو  اکثر سطوح بتن سایش قابل توجهی ایجاد می 39 آزمونیک دوره  6-1

را تا  آزمونکه اطالعات در مورد مقاومت به سایش طوتنی مدت مورد نظر بارد دوره رده است که در صورتی

 دقیقه ادامه بداید.  69

بشوند دقت  آزمون، در انتخاب مناطقی که باید ه به عنوان یک اب ار قابل انتقالدستگادر انگام استفاده از  3 -6

کنید. گرچه پایه این اب ار به دنت اا  تستیکی مجه  رده است، نه تنها از خ یدن اب ار در مدت انجام سایش 

اا  رساند. منطقهبه حداقل می آزمونرا در سطح مناطق  ییکند بیکه امچنین اثر تغییرات ج جیوگیر  می

 ترین تغییرات در سطح انتخاب کنید تا اثر خ یدن از بین برود. ی را با ک آزمون

 -هبمترمییی 993/9گفته رد با دقت  2-2گونه که در اندازه اا  عمق خراش را با دبه میکرومتر را امان 6-4

 ذرات کنده رده با دقت تمی  کنید.گیر  سطح نمونه را با پاک کردن . قبل از ار سر  اندازهدست آورید

اا را به اا عمق رکافکه سایش دیسکرو  سطوح بتن که قابل ارزیابی بارد انجام داید. زمانی آزمونسه  6-5

جایگ ین روند. صفحات دیسک جدید باید برا  یک مدت زمان  دبای آنها ،دادکااش می مترمییی3/1 کمتر از 

 دقیقه استراحت داد.  13حداقل 

 ايجتن بیان 0

، مقاومت دقیقه در معرض سایش  69و  39ساا  اا  میانگین عمق سایش سطوح موجود در زمانمقایسه اندازه

 نسبی به سایش را در این سطوح نشان خوااد داد. 

 آزمون گزارش   1

 گ ارش آزمون حداقل باید رامل موارد زیر بارد:

 ارجاع به این استاندارد میی ایران؛  1-8

 دست آمده از تکرار بررو  سطح؛هامچنین میانگین بو  آزمونگ ارش دادن عمق خراش ارسطح  1-1

ه بند  مصادح ری دانه نسبت اختالط سرامل مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ، وزن مخصو  و دان 1-3

رده، نوع و ، نتایج آزمون سایش دس آنجیس، نوع ومقدارمواد اف ودنی به سطح بتن تازه ریخته ودررت دانه

 آور  و سن بتن در زمان انجام آزمون.یات عملیوسعت ماده کشی، ج 
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 هاي سايندهچرخ –بروش 

 وسايل   3

عمیکرد وسایل به عمل سایش سه سر  از چر  اا  ساینده فی   در حال گردش در یک مسیرمدور بررو   3-8

سه سر  از چر  اا به رکل آزاد در رو  اا  ساینده در ار کدام از این چر  سطح افقی بتن بستگی دارد.

 محور افقی در زیر یک محور فی    عمود  سنگین ورناور قررار دارند.

 از ا مترمییی 99ا  به عرض تقریبا ار کدام از این سه محور که رامل افت چر  ساینده است فاصیه 2-9

-ایجاد میمتر مییی 999و قطر خارجی متر مییی 129مارین یک مسیر مدور سایش به قطر داخیی  دیگر دارند.

 کند.

اجازه بات که به موتور یباید رو  یک صفحه افقی به کمک چهارجک پیچکه  این اب ار رامل یک موتور 3-3

بر  دسه محورعمود  بای از محورعمود  موتورآویخته رده بارد. دطناب بای .روندداند نصب ن ردن را میییپا

ین یبا طناب بچرخند و آزادانه به سمت بات وپا هاا امراا  که آنگونهرند بهاساس ترتیب طناب نصب رده با

 اا  متحمل فشار بارند.مستقل از پیچ و حرکت کنند

ا  که ارسر  افت تایی گونهگیر  رده بارند بهاین سه محور بایستی با یک مییه عریض در داخل جا  3-4

اا  ساینده که بر رو  سطح قراربگیرند. جرم یک گروه کامل از چر اا  ساینده رو  یک محور افقی از چر 

 بارد.کییوگرم  3/3 دبتن وارد می رود بای

نوک  13بارندوباید دارا  متر مییی 3وضخامت  مترمییی 69 دارا  یک قطر خارجی اینده بایداا  سچر  3-5

ساینده بایددر رو  محور در تناوب با وارراا  فی   اا  چر  بارند.متر مییی 9 در مترمییی 3مسطح با ابعاد 

بارد. چر  اا باید  مترمییی29 قرار گرفته بارند. کل پهنا  افت چر  ساینده امراه با اشت وارر تقریبا باید

 به اندازه کافی جهت چرخش آزادانه و مستقل رل بارند.

با یک دامنه متر  مییی 993/9ادقت حداقل مدرج قابل خواندن ب کرومتریگیر  باید یک موسییه اندازه 3-6

بارد.  متر مییی 3/2بارد.در پایان تماس دسته میکرومترباید دارا  یک سطح کرو  با قطر متر مییی 19حداقل 

 تکانه واقع در زیر طناب میکرومتر را به رکل مغناطیسی تقریبا در مرک  مسیر چر  اا  ساینده نگه می دارد.
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 آزمونه  87

داخل دستگاه قرار دارد، و آن را در  متر مییی 199با ضخامت مترمییی 399متر درمییی 399یک نمونه تقریبا  

کامل انجام نشده است نمونه را بر ندارید. سه نمونه  آزمونتا زمانی که  محل با گیره اا  موجود قفل کنید.

 کنید. آزمونمشابه و یکسان را

 آزمونانجام  روش 88 

است قرار بداید. بادشتک پالستیکی موجود در زیر مارین،  آزمونگاه سایش را رو  سطحی که قابل دست 88-8

مارین را در محل نگه می دارد. دسته محورپیچ را تازمانی که کل وزن ارمحور چر  ساینده رو  سطح بتن قرار 

شار  از طرف خود طناب بر رو  این که امکان دارد بدون اعمال ایچ گونه فجاییطناب را تا آن بپیچانید. بگیرد،

اا  ساینده برقرار جهت جابجایی عمود  چر  مترمییی 13سه محور پایین بیاورید. اجازه داید که یک فضا  

 قفل کنید. آزمونبارد. دسته محور پیچ را جهت جیوگیر  از ارگونه تغییر در حرکت عمود  طناب در مدت 

 .انجام دایدومتر مدرج ربا میک آزمونرو  منطقه متر مییی 993/9با دقت حداقل  را یک اندازه گیر  اودیه 88-1

زه و سپس میکرومتر را بردارید. مارین را رورن کرده و اجا منظور کنیداودیه  را به عنوان داده اا  اااین داده

رده و میانگین داده اا  . مواد اضافی را پاک کنید، میکرومتر مدرج را اضافه کداید به مدت سی دقیقه کار کند

نبارد چندین داده را که از محیط سطح  تاا به صورت منطقی یکنواخبدست آمده را دوباره ثبت کنید. اگر داده

دست آمده اند را ثبت کنید. اختالف بین داده مرجع و داده پس از هاا بده رده که احتمات از میانگین دادهییسا

 و سایش می بارد. دانده عمق خراشنشان ، سی دقیقه

سوم، چر  اا  ساینده  آزمونرو  سطوح بتن که قابل ارزیابی بارد را انجام داید. بعد از ار  آزمونسه  88-3

 جدید نصب کنید.

کند. اما اگر سایش ، سایش قابل توجهی ایجاد مییقه ا  معموت رو  اکثر سطوح بتنسی دق آزمونیک  88-4

دقیقه ادامه داید. داده اا  مربوط به عمق  69را به مدت  آزمونرود ه میتوصی باردیی بیشتر  مورد نظر خی

جهت بدست آوردن منحنی زمان در مقابل  مترمییی 993/9دقیقه ا  را با دقت حداقل 13خراش در فواصل 

 سایش را جمع آور  کنید.

 نتايج بیان 81

دقیقه در معرض با سایش مقاوت  69و 39سمقایسه میانگین اندازه اا  عمق سایش سطوح موجود در 81-8

 داد.ابر سایش را در این سطوح نشان مینسبی در بر
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داد که آیا مقاومت در برابر سایش در ابتدا در سطح ایجاد می رود یا در یک اا نشان میمقایسه منحنی 81-1

 عمق بیشتر.

 آزمون  گزارش 83

 گ ارش آزمون حداقل باید رامل موارد زیر بارد:

 ارجاع به این استاندارد میی ایران؛  83-8

دقیقه ا  رو  سه   69و39ساا  انجام رده در مدت زمان اا   آزمونمنحنی زمان در برابر عمق خراش  83-1

 د.ییسطح موجود یا سه نمونه را رس  کنید و خط میانگین را مشخص نما

ه بند  مصادح ری دانه و  و داننسبت اختالط سرامل مقدار سیمان و نسبت آب به سیمان ، وزن مخص 83-3

، نتایج آزمون سایش دس آنجیس، نوع ومقدارمواد اف ودنی به سطح بتن تازه ریخته رده، نوع و ودررت دانه

 وسعت ماده کشی، ج ئیات عمل آور  و سن بتن در زمان انجام آزمون را ثبت کنید.

 ها بلبرينگ -جروش 

 وسايل84

 آزمونچرخد تحت تاثیرفشار رو  سطح ک بیبرینگی که به سرعت میعمیکرد وسایل به عمل سایشی ی 84-8

با  اایاطاقانناری از تماس  آزمونیک بتن خیس بستگی دارد.از آب جهت ازبین بردن ذرات کنده رده از مسیر 

ک دغ ری و امچنین بنابراین اصطکا رود.اند استفاده میا  که انوز به سطح بتن متصل ماندهذرات رن وماسه

 رود.فشردگی حاصل می

 .بارد وسایل باید رامل یک محرک موتور، محور عمود  تو خادی 84-1

که موتور محرک و ساعت طور باید به صورت ادکتریکی به موتور محرک متصل رود به رقومییک ساعت  84-3

 ثانیه خوانده رود. 222به صورت خودکار رروع به کار کند. ساعت باید در ثانیه تا 

که با فاصیه اا  مساو  از امدیگر در حیقه متر مییی 13سییه سایش باید از اشت توپ فی   به قطر و 84-4

وسییه سایش زمانی که قطر توپ متربارد. مییی 69. قطر چرخه توپ باید روداند تشکیل ده قرار گرفتهنگه دارن

 کااش یافت باید دور انداخته رود.متر مییی 3/13فی   به 

 رود.ی   به آرامی  منسوج و از بین میاا  فر ب رگ توپطدر این مدت  ق -يادآوري

 .رفت محرک عمود  تو خادی 84-5

 بارد. متر مییی993/9با دقت حداقلمتر مییی 15راخص رماره گیر باید دارا  یک مسافت  84-6
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نیرو  ثقل از طریق محور رو  پایه موتور نصب رده آبی را که به وسییه   که دیتر 2مخ ن پالستیکی 84-0

 دارد.کند را نگه میمحرک توخادی و سورا  موجود در صفحه دبه دار رو  سطح بتن جریان پیدا می

 دارنده است باید آماده رود.ین که دارا  سه نقطه نگهیپایه مارین با یک وسییه مخفی در پا 84-1

 آزمونه   85

اا را باید با دقت ، نمونهرودیک ورقه بتن در محل اجرا می به جا اا  بتنی اا رو  نمونهزمانی که آزمون 85-8

تواند با استفاده از ا  نصب کرد که دارا  یک سختی تقریبی معادل یک ورقه در محل بارد.این اتفاق میبه گونه

ب بر رو  سطح افقی  که در مارین نص آزموندارتن نمونه دانده یا یک فضا  خادی جهت نگهعوامل اتصال

 رده است  عمیی رود.

رود.نسبت متراستفاده میمییی 129متر در ضخامت مییی 399در مترمییی399اا  با اندازه اا آزمونهاز  85-1

در صد نسبت سایش یک یک ورقه بتن در محل می بارد.  22این نمونه چی   حدود  اندازهسایش بر اساس 

 تاثیر خوااد گیارت. آزمونگیر  رده به وسییه این روش رو  نسبت سایش اندازه آزمونهاندازه 

 آزمونانجام  روش   86

 .کنیددارنده خالء نصب ن نگهیییه پاطور محک  ومطمئن رو  سطح بتن با استفاده از یک وسیهمارین را ب 86-8

رک را چندین و یاطاقان اا  غیتکی تحت فشار موتورقرارداید. محور مح آزمونیک ورقه کاغی بین سطح  86-1

که محور محرک برا  سطح داد ن میا  کامل تشکیل رده رو  کاغی نشابار با دست بچرخانید. یک اثر دایره

کنند و این روش را تا زمانی انحنا  محور محرک را تنظی  می .اگر یک رکل االدی تشکیل رود،طبیعی است

 کند.دست بیاید تکرار میهکه یک دایره کامل ب

داد با محور محرک توخادی را اا به آب اجازه میکنند، یکی از آندریچه در  پایه موتور محرک باز میدو  86-3

تانکر آب را تا  .بندند  را مییکه محور توخادی پررده است. سپس دریچه سررپر کندو دیگر  جهت تعیین این

 کنند.ن یک استاندارد اودیه اصیی پر مینشانه مشخص رده برا  اطمینا

یک رماره گیر متصل رده به محور نگه دارنده جهت ارتباط دارتن با دسته دغ نده موتور یا محور محرک  86-4

 را نی  رو  صفر تنظی  کنید. رقومیبیاورید.ساعت 

دنبال حرکت آرام رماره گیر، درست بعد از اینکه موتور رروع بکار کرد داده اا  میکرومتر  هبالفاصیه ب 86-5

 اتخاذ کنید.منبع رماره گیر را به عنوان 



19 

 

 ثانیه 39از عمق سایش را حداقل ار متر مییی993/9اا  میکرومتر  رماره گیر را با دقت حداقل داده 86-6

دست آید. یک میانگین هب مترمییی 3که یک ماکسیم  عمق آورید تا ایندست هب ثانیه 1999کل دوره  زیک بار ا

 دست آورید.هداربداده از رماره گیر میکرومتر   ضربان

 رو  سطوح موجود از بتن جهت ارزیابی کردن انجام داید. آزمونسه  86-0

 نتايج بیان 80

تعیین کنید. مقایسه منحنی اا نشان دانده یک نقطه از عمق سایش در  آزمونعمق سایش را برا  ار  80-8

بارد که مقاومت نسبی در برابر سایش را در رده اند می آزمونمقابل زمان برا  ار سر  از سطوح بتن که 

 سطوح نشان خوااد داد.

، سمت مورب یک منحنی نیمه سهمی تقریبا یک موضوع که در مقاومت دربرابر سایش یکنواخت است 80-1

ش از ابتدا در سطح است یا در اا نشان خوااد داد که مقاومت در برابر سایبارد. مقایسه منحنیمحور زمان می

 تر.اا  بیشعمق

  در زمان مقایسه نتایج آزمون سطوح بتن از یک دانه وسیع از مقاومت در برابر سایش، ثابت رد که برا 80-3

 ارد.بار عمق خاصی زمان مورد نیاز می

 گزارش آزمون  81

 گ ارش آزمون حداقل باید رامل موارد زیر بارد:

 ارجاع به این استاندارد میی ایران؛  81-8

انجام رده رو  سه سطح موجود از بتن را رس  کرده و خط  اا آزمونمحور زمان در مقابل عمق سایش  81-1

 میانگین را مشخص کنید.

بند  مصادح ری دانه و نسبت آب به سیمان ، وزن مخصو  و دانهنسبت اختالط سرامل مقدار سیمان  81-3

ودررت دانه، نتایج آزمون سایش دس آنجیس، نوع ومقدارمواد اف ودنی به سطح بتن تازه ریخته رده، نوع و 

 ات عمل آور  و سن بتن در زمان انجام آزمون را ثبت کنید.ییوسعت ماده کشی، ج 

 اريبیدقت و  83

 دقت 83-8
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ییه این روش آزمون به ررح دست آمده از آزمون مقاومت سایشی به وسهقضاوت در مورد پییرش نتایج بمعیار  

 بارد: زیر می

 

واحد کاربرای برا  آزمایشگادقت  -1جدول   
دامنه قابل قبول دو نتیجه ،درصد 

 8معنی دار

 روش 8ضريب متغییر،درصد معنی دار

 دیسک چرخان 31/3 6/13

 سایندهچر   62/11 1/33

 اا  غیتشیقانیاتا 32/13 9/39

 

 بارند.مناسب میضریب تغییرات استند که برا  مواد و ررایط آزمایش  9ستون  1اعداد نشان داده رده در جدول  -یادآور 

 اريبی 83-1

گونه جایی که ایچ ماده مناسب به عنوان جهت تامین اریبی برا  این روش در این آزمون وجود ندارد، ایچاز آن

 است. بیان نشدهاظهار نظر  

 

 

 

 

                                                 
 توصیف رده اند.  9-3مطابق بند %d2Sو %1Sدر این بخش رو  رکل متناوب بیان درصد ،این اعداد به ترتیب محدوده اا   -1

 


