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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   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

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

تودیتد ،   بته رترایط   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 تانداردسازمان میی اس
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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 فتارگیشپ

اا  مربوط توسط نویس آن در کمیسیونکه پیش«  روش آزمون-پاریسایشی با ماسه مقاومت-بتن»استاندارد 

اجالس کمیته میی استاندارد  چهارصدواشتادومینتهیه و تدوین رده است و درسازمان میی استاندارد ایران 

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

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

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

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

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

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 دارداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر استان

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

ASTM C418:2012, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete by Sandblasting 
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 روش آزمون-پاشیمقاومت سايشی با ماسه -بتن

 

 هدف و دامنه کاربرد        9

 است. پارش ماسه سیییسی وسییههتعیین مقاومت سایشی بتن بادف از تدوین این استاندارد  9-9

داد. این مقاومت نسبی سطوح بتنی در برابر سایش را پورش می ارزیابی آزمایشگاای استاندارداین  9-1

کند. ساز  میرو  سطوح بتنی را ربیه ساینده تحت تردد زیاد بر از راه آب و اا  منتقل ردهسایندهاستاندارد 

 ک داد که تمایل ساییدن در آن دراج ا  مقاوم در برابر بتن آزمون یک عمل برری را انجام می شاین رو

 .تر استمقاومت بیش

در دسترس استند.  سیییسیبر پارش ماسه عالوه  سطوح بتنی از سایشیمقاومت  گیر برا  اندازه اا  دیگرروش-يادآوري

مشخص رده، مدنظر قرار گیرد.  6-9و  3-9، 2-9بند استاندارداا  اا  آزمون دیگر  که به طور اجمادی در رود روشتوصیه می

 مورد استفاده قرار گیرد.، خدمت را داردارایه  ررایط ترینن دیکبهتر است روش آزمونی که 

، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی کنداین استاندارد تمام موارد ایمنی  -هشدار

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

 مراجع الزامی     1 

بدین اا ارجاع داده رده است. مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن

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

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

اع داده رده مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارج

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

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است :
2-1ASTM C125,Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates 

2-2ASTM C127, Test Method for Density, Relative Density (SpecificGravity), and Absorption of 

Coarse Aggregate 

2-3ASTM C778, Specification for Sand 

2-4ASTM C779/C779M, Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces 

2-5ASTM C944, Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by the 

Rotating-Cutter Method 

2-6ASTM C1138, Test Method for Abrasion Resistance of Concrete (Underwater Method) 

2-7 ASTME 18, 
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 اصطالحات و تعاريف   3

 .رودمیکار بهدر این استاندارد نی   ،1-9تعیین رده در استاندارد بند اصطالحات و تعاریف 

 وسايل 4

 ترازو 4-9

گرم   ±3/9سگرم باید  3999تر را دارا بارد. تغییرات مجاز در یک بار از گرم یا بیش 3999ترازو باید ظرفیت 

 بارد. 

 ها وزنه  4-1

اا  تعیین گردد. تغییرات مجاز در وزن 1روند باید از جدول کار میاایی که در وزن کردن بههتغییرات مجاز وزن

 بارد.  1جدید باید نصف مقادیر داده رده در جدول 

 پاشی اسهماشین م  4-3

پاری باید رامل یک تفنگ از نوع پارشی بارد. تفنگ باید دمنده اوایی با سرعت باتدارته ار دستگاه ماسه

نشان داده رده  1ل که در رکل رود. نازمناسب مواد ساینده تغییه میوسییه جریان کنترل رده هبارد که ب

  23 ±9س HRCبا سختی متر، و یا مییه فوتد  مییی29، با طول ، باید رامل قنداق تفنگ سرد نورد ردهاست

 399، حدود مترمییی  ±99/9با دقت متر مییی 2/6، سورا  به قطر گرددتعیین می 3-9بند  استانداردکه توسط 

درجه به داخل دارته بارد. منبع اوا   23اا  انتها  فوقانی نازل باید زاویه کییو پاسکال از طریق مرک . دیواره

کییو پاسکال که به یک دستگاه کنترل فشار مجه  رده، باید در دسترس بارد. برا  جمع  399فشرده حدود 

دارتن نمونه آزمون نظر گرفته روند. برا  ثابت نگهآور  مواد ساینده مصرف رده و گرد و غبار باید ضوابطی در 

اا  مناسب محافظت رود. برا  آزمایشگاه آزمون سایش نمونه نسبت به انتها  خروجی نازل باید توسط گیره

 توان انتخاب کرد.آورده رده است را می 9پاری تجار  مانند آنچه در رکل اا  بتن یک محفظه ماسه
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 هاوزنمجاز تغییرات  -9جدول 

 وزن

 )گرم(

 وزن مورد استفاده  تغییرات مجاز

 )گرم(

1999 39/9± 

399 33/9± 

399 39/9± 

939 93/9± 

999 99/9± 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اا نشان داده رده تمام ابعاد تقریبی استند.به غیر از جایی که روادار  -يادآوري

 

 مجموعه تفنگ نازل - 9شکل 
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 محفظه ماسه پاشی - 1شکل 

 
 

 حفاظ دستگاه   4-4

، با ضخامتی در رق فوتد  گادوانی ه یا معادل آنمتر، از ومییی 139ا ، با طول یا قطر حفاظ باید مربع یا دایره

   39/93±93/9س متر ساخته رده بارد. حفاظ باید سوراخی در مرک  به قطریییم 29/1متر تا مییی 29/9گستره 

 .را ببینید  بارد سیادآور  متر  دارتهمییی

بارد. ادف از سورا  در محافظ، محدود کردن متر مربع میسانتی 23/6متر معادل مساحت مییی 39/93سورا  با قطر -يادآوري 

 .باردمتر مربع میسانتی 23/6منطقه ماسه پاری به مساحت تقریبی 

 ساينده  4-5

اند که از ادک بند  ردهدانهبارد. سعمدتا طور   39-99برا  ماسه  3-9بند  استانداردساینده باید مطابق با  

   باقی بماند .39میکرومتر سرماره  699  رد رده و درادک 99میکرومتر سرماره  339

 هاونهآزمآماده سازي   6

دست برا  بهاا را با یک پارچه مرطوب ساعت غرق آب نموده و سپس سطح آن 92اا را در آب به مدت مونهآز

 د.ییآوردن حادت ارباع رده و ررایط سطح خشک در زمان آزمون خشک نما
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 دستگاهواسنجی   0

را  سایندهجریان نر   آور  کنید.جمع دقیقه1ساینده را بهمدتو  کییوپاسکال تنظی  219±1فشار اوارا س  0-9

 .را ببینید  زیریادآور  سکنیدتنظی   بردقیقه گرم  699 ± 93س

 مناسب تشخیص داده رده است. نساینده جریا تنظی برا   تفنگ ورود  و ساینده منبع بین ریر توپی -يادآوري

یا مجدداً درجه جایگ ین  ،یکنواختی درجه به منظور حفظدقیقه از زمان عمییاتی  69ساینداباید بعداز ار  0-1

 بند  گردد.

، جایگ ین گردد. نازل فوتد سخت رده از زمان عمییاتی دقیقه 69اید ار نازل با فوتد سرد نورد رده ب  0-3

 باید برا  حفظ جریان یکنواخت اصیی و ادگو  اصیی ماسه پاری تزم، تعویض گردد.

 انجام آزمون روش   8

 از انتها  آن قرار داید. متر   مییی33 ±3/9مورد آزمایش در راستا  محورنازدو درفاصیه س باسطحرا  نمونه

ا  سطح را در دقیقه یکبرا  یک دوره . محل با گیره محک  کنیدبه خوبی در متصل رده  باحفاظرا نمونه 

ساییده  حج . بر رو  سطح تکرار نمایید مختیف نقطه اینکارراحداقل در اشتپاری قرار داید. معرض ماسه

خاک رس را به . کنیدساز  بر پایه روغن تعیین  مجسمه باخاک رسحفرات سایش  پر کردن وسییههرده راب

جا  خارج ه. باا وارد کنید و با یک کاردک آن را تراز نماییدصورت دستی و با فشار مالی  انگشت درون حفره

اا با روادار  اا  پررده جرم خاک رس پرکننده را قبل و بعد از پر کردن حفرهکردن خاک رس داخل حفره

اا را با خاک رس مینان از تکرار پییر  نتایج، پرکردن حفرهبرا  اطتعیین کنید.  1اا  فهرست رده در جدول 

 .کنیدبار دیگر رو  ار نمونه تکرار حداقل یک

 محاسبه 1  

 محاسبه جرم خاک رس 1-9

 :محاسبه کنید 1 معاددهرا طبق  ،Wcجرم خاک رس،

 Wc=Wi-Wf  1معاددهس 

 که در آن:

Wi بر حسب گرم؛وزن اودیه ، 

Wf است. ، بر حسب گرموزن نهایی 



6 
 

 محاسبه وزن مخصوص خاک رس  1-1

 :محاسبه کنید 9 معاددهرا طبق ، Dوزن مخصو  خاک رس،

  9معاددهس

 

 که در آن :

B ؛، بر حسب گرمجرم خاک رس در اوا 

C است. جرم خاک رس در آب، بر حسب گرم 

با استفاده از جرم خاک رس در اوا و جرم خاک رس معیق در آب، راانمایی برا   9-9در پیوست ادف استاندارد بند  -يادآوري

 استفاده رده در محاسبات وزن مخصو  سچگادی نسبت به آب  آورده رده است.معادتت 

 محاسبه حجم خاک رس  1-3

 :محاسبه کنید 3 معاددهرا طبق متر مکعب، ، ار حفره بر حسب سانتیVحج  خاک رس، 

  3معاددهس

 

 که در آن :

W بر حسب گرم؛ جرم خاک رس ار حفره 

D وزن مخصو  خاک رس 

 ضريب  اتالف سايش بر اساس حجم  4 -1

رود را به متر مربع بیان میمتر مکعب در ار سانتیاتالف سایش بر اساس حج ، که بر حسب سانتی ضریب

 محاسبه کنید: 2 معاددهطبق ، اااا  متغیر نمونهجبران چگادی منظور

  2معاددهس

 

 که در آن:

Ac ؛متر مربعسانتی متر مکعب در ار سانتیبرحسب  ،ضریب سایش 

)( CB

B
D
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A است متر مربعبر حسب سانتی ،مساحت سطح ساییده رده. 

 آزمون گزارش   97

 گ ارش آزمون حداقل باید رامل موارد زیر بارد:

 استاندارد میی ایران؛ارجاع به این   97-9

 ؛مترمربعمتر مکعب در ار سانتیسانتیبرحسب  91/9با دقت  ،ضریب  اتالف سایش  97-1

 مرتبط. در صورت وجود اطالعات ،اا  بتنبردار  بتن و دیگر ویژگیمحل نمونه  97-1

 دقت و اريبی   99

 1/2% ، ضریب تک کاربره تغییرات،بردار  محدوددر یک نمونه  99-9
تشخیص داده رده است. بنابراین، بهتر  1

است نتایج حاصل از دو آزمونی که توسط یک کاربر رو  یک ماده یکسان با استفاده از تجهی ات یکسان به 

 اا انحراف ندارته بارد.درصد از متوسط آن 3/93درستی انجام رده، بیشتر از 

تشخیص داده رده است. بنابراین، بهتر   3/19% بردار  محدود، ضریب چند کاربره تغییرات، در یک نمونه 99-1

بر رو  یک ماده یکسان با استفاده از تجهی ات یکسان به درستی انجام  کاربراست نتایج دو آزمون که توسط دو 

 اا انحراف ندارته بارد.درصد از متوسط آن 1/92تر از رده، با یکدیگر بیش

ایچ اظهار  برا  این روش آزمون مناسب نیست، اریبیرا  تعیین جاکه ایچ ماده مرجع قابل قبودی باز آن  99-3

 بیان نشده است. اریبینظر  از 

                                                 
 کند.اا  آزمون  مصادح ساختمانی را بیان میاین اعداد به ترتیب دقت و اریبی روش -1


