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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
بـه   29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاهموسسه استاندارد و  نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و صادركنندگانكنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  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  بـه  ، تصـويب  درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

   آخـرين  از ، كشـور  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني ، علمي هاي پيشرفت

 و سالمت ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد
 از اجـراي بعضـي   ، اقتصـادي  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  ، عمـومي  و فردي ايمني

. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي
 آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان 

 ، مشـاوره  در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را
 و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  ، محيطـي زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هـاي  سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش

 نظـام  ضـوابط  اسـاس  بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون 

 هـا  آن عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة ، الزم شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي

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

                                                 
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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 اردكميسيون فني تدوين استاند

  »روش آزمون-زدا پوسته شدن سطحي بتن در مقابل مواد شيميايي يخمقاومت در برابر پوسته «
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس 
 عبدالعلي،  شرقي

  )دكتري مهندسي عمران(
  هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

                                                             
    :دبير 

  ، عليرضارحمتي 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

اســتاندارد و مركــز مــدير آزمايشــگاه همكــار
تحقيقات بـتن ومصـالح سـاختماني مجتمـع     

  و كارشناس استاندارد پاكدشت بتن
  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء 
  توسلي،سعيد

  )كارشناس مهندسي مكانيك(
  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  گواري ، اميررضا                                                      مدير تحقيق و توسعه مجتمع پاكدشت بتنرحمتي 

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

 رميصا،  رحمتي گواري
  )كارشناس ارشد معماري(

  مدير طراحي مهندسي مجتمع پاكدشت بتن

  
  مدير آموزش مجتمع پاكدشت بتن                                رحمتي گواري ، علي                         

  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  افشين،  زماني
  )مهندسي صنايعكارشناس ارشد (

  اداره كل استاندارد استان تهران

  
  رهبر،  ساكنيان

  )كارشناس مهندسي عمران(
  مدير آزمايشگاه همكار شركت تيغاب

  
  علي،  صادق زاده

  )كارشناس مهندسي عمران(
  اداره كل استاندارد استان تهران
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  صمد،  صالحي
  )كارشناس مهندسي معدن(

رييس آزمايشگاه كاني شناسي مركز تحقيـق  
  و توسعه صنعت سيمان

  
  محمد حسن،  عباسي رزگله

  )كارشناس مهندسي مواد(
اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  

  ملي استاندارد
  

 
  حسين، فروتن مهر

  )كارشناس مهندسي عمران(
انجمن صنفي توليد كنندگان بتن و قطعـات  

  بتني ايران
  

  فرناز،  فرشاد
  )كارشناس مهندسي شيمي(
  

  اداره كل استاندارد استان تهران
  
  

  محمد،  كشاورز
  )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(

اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  
  ملي استاندارد

  
  سيد عليرضا،  مجتبوي

  )كارشناس مهندسي مواد(
اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد سـازمان  

 ملي استاندارد

  
  محرابي ، يوسف

  )سازه-عمران مهندسي كارشناس ارشد(
مدير مهندسي ساختمان نيروگـاه بـرق آبـي    

 شركت فراب

  
  سعيد،  محمودي

  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  ملكشاهي ، ايمان                                                              
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

ــدير  ــت م ــرل كيفي ــيمان آبيــك   كنت  -س
  كارشناس استاندارد

 
استاندارد مجتمع پاكدشت آزمايشگاه همكار 

  بتن

  سيد صادق،  موسوي
  )كارشناس مهندسي عمران(

  استان تهراناداره كل استاندارد 
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 گفتاريشپ

كه  »روش آزمون-زدا پوسته شدن سطحي بتن در مقابل مواد شيميايي يخمقاومت در برابر پوسته«استاندارد 
تهيه و تدوين شده است و در  سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط  مربوطهاي پيش نويس آن در كميسيون

 مورخ مهندسي ساختمان،مصالح و فرآورده هاي ساختمانياجالس كميته ملي استاندارد چهارصدوشصتمين 
قانون اصالح قوانين و مقررات  3، اينك به استناد بند يك ماده  مورد تصويب قرار گرفته است 21/10/1392

-ايران منتشر مي، به عنوان استاندارد ملي 1371مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسه

  .شود
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ااستانداردهاي ملي ايران در مو
  بنابراين، .  فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون

  . بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است
 

ASTM C 672/C 672M, 2012: Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces 
Exposed to Deicing Chemicals 
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 -زدا سطحي بتن در مقابل مواد شيميايي يخ نشد پوستهمقاومت در برابر پوسته

  روش آزمون

  

  دامنه كاربرد هدف و   1
- در برابر چرخه بتنافقي ي سطح نشد پوستهمقاومت در برابر پوسته تعيين  استاندارداين هدف از تدوين  1-1

كيفي مقاومت اين  تخميناين آزمون براي . باشدميزدا هاي ذوب شدن و يخ زدن در حضور مواد شيميايي يخ
  . باشدسطح با روش چشمي مي

ها بر آوري يا ساير متغيرهاي اختالط، پرداخت سطح، عملتواند براي تخمين اثر نسبتاين روش آزمون مي 1-2
  . به كار رود نشد پوستهپوستهمقاومت در برابر 

  . اربرد ندارداين روش آزمون براي مشخص كردن دوام سنگدانه ها يا ديگر اجزاي بتن ك 1-3
هاي ساخته شده در شده و نمونهزدگي قطعات بريده شده از بتن سختاي بين مقاومت يخهيچ رابطه 1-4

  . آزمايشگاه وجود ندارد
  

  الزاميمراجع    2
  . ها ارجاع داده شده استبه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  .شودآن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مين ترتيب بدي
  ها و تجديدنظرهاي بعدي آن اصالحيه ،تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشددر صورتي كه به مدركي با ذكر 

ها ارجاع داده شده تاريخ انتشار به آنذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آن، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه ستا

  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  
  روش آزمون–روش اسالمپ هتعيين رواني ب:قسمت دوم  -، بتن تازه3203-2استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  آورنده بتنداري آب بوسيله مواد عملنگه-،روش آزمون3822استاندارد ملي ايران شماره  2-2
گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه روش تعيين اندازه-،روش آزمون3823استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  حجمي
  آزمايشگاههاي بتن در آوري آزمونهساخت و عمل-بتن ،581استاندارد ملي ايران شماره  2-4
  )روش فشاريهتعيين مقدار هوا ب(استاندارد بتن تازه ،3520استاندارد ملي ايران شماره  2-5
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  هاويژگي-مواد افزودني شيميايي- بتن ،2930استاندارد ملي ايران شماره  2-6
2-7 ASTM C511 Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, Moist Rooms, and Water 

Storage Tanks Used in the Testing of Hydraulic Cements and Concretes 
 
 

وسايل     3  
با قابليت كاهش دماي تا   هاآزمونهداري يا اطاقك داراي فضاي كافي براي نگه) محفظه(دان يخ: سردخانه  3-1
  ؛كامال پر از نمونه باشدكه دستگاه ساعت و حفظ اين دما درحالي) 18تا  16(سلسيوس در طي درجه)  -3±18(

  ؛4-2بند ها مطابق استاندارد ملي ها با اندازه مناسب براي آزمونهقالب 3-2
  ؛1-2بند ميله كوبه مطابق الزامات استاندارد ملي  3-3
ماله فوالدي، فرچه متوسط با  ،صاف كردن سطح جهتتخته چوبي يا خط كش چوبي : ابزارهاي كوچك 3-4

   ؛آزمون نظر برايمناسب براي ابعاد سطح مورد ،الياف صاف محكم
   ؛1-2بند مخروط اسالمپ طبق استاندارد ملي  3-5
  ؛5-2بند گيري هواي بتن طبق استاندارد ملي دستگاه اندازه 3-6
   ؛4-2بند طبق استاندارد ملي  ي مناسبترازوها 3-7
  ؛4-2بند كن بتن طبق استاندارد ملي مخلوط 3-8
  
  ها و اختالط تعيين نسبت       4
  ها تعيين نسبت     4-1

ميزان هوا، فاكتور سيمان، اسالمپ، نسبت آب به سيمان و ديگر مشخصات بتن و اجزاي آن بايد برابر مقاديري 
  . ها بايد ساخته شوندباشند متناسب با اهدافي كه به دليل آنها نمونه

باشد، شود مناسب ميبراي مواقعي كه اين روش آزمون به شكل متعارف وكلي استفاده مي زيربتن با مشخصات 
  :  مانند تخمين رفتار يك سطح براي حفاظت از پوسته شدگي

   ؛بدون حباب هواي عمدي) الف
  ؛كيلوگرم بر مترمكعب)340تا  330(مقدار سيمان بين ) ب
   ؛مترميلي )90تا  60(اسالمپ بين ) پ
 ؛ )1آوري ياد(متر ميلي 25با دوام با حداكثر اندازه  سنگدانه) ت

چه كه با آن هايي مشابه آناي به كار برود بايد داراي نسبتاگر بتن با حباب هواي عمدي براي اهداف مقايسه
  )2يادآوري .(درصد باشد )7تا  5(شود بوده و حباب هوا بين مقايسه مي

    
  . هايي با سوابق خوب قرار گرفتن در معرض چرخه يخ زدن و ذوب شدن استفاده كردبايد توجه نمود كه از سنگدانه - 1يادآوري 
 6-2هاي با حباب هواي عمدي به استاندارد ملي بند هاي اختالط بتنتر در رابطه با نسبتجهت اطالعات بيش -2يادآوري 

  . مراجعه نماييد
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   اختالط       4-2
  . انجام شود 4- 2 بند استاندارد مليطبق اختالط به وسيله دستگاه و آزمون بتن تازه مخلوط شده بايد  

  
  ها آزمونه      5
  . باشند مترميلي 75حداقل  ) عمق(مترمربع و ضخامت  045/0ها بايد داراي سطحي حداقل برابر با آزمونه 1- 5

  . ها بايد ساخته شودهمسان براي هر تركيب متغير آزمونهحداقل دو 
  
   هاآزمونهساخت    2- 5
قبل از پر كردن  ،ها را با يك اليه نازك روغن معدني يا يك ماده غيرفعال جداكنندهسطح داخلي قالب 2-1- 5

  . آغشته كنيد
يك ضربه  ه،با ميله كوب مربع مساحت قالبمترميلي1400قالب را در يك اليه پر كنيد و به ازاي هر  2-2- 5

به اطراف قالب به وسيله . اجازه بدهيد مقدار كمي از بتن اضافي بعد از تكميل كوبش روي سطح باقي بماند. بزنيد
كش چوبي وسيله چندين حركت يك خطسطح نمونه را به. يك ماله تخت براي از بين بردن حفرات ضربه بزنيد

  . تسطيح نماييد
كش چوبي پرداخت نماييد و اي خطسطح آن را به وسيله سه حركت اره ،پس از پايان آب انداختگي بتن 2-3- 5

كه روش ديگري براي پرداخت يك فرچه با سختي متوسط به عنوان پرداخت نهايي روي آن بكشيد مگر اين
  . نهايي مانند استفاده از ماله فوالدي و يا كشيدن پارچه كرباسي معين شده باشد

دور تا دور سطح فوقاني  متر،ميلي20 و ارتفاعمتر ميلي25لبه به پهناي بعد از عمليات پرداخت يك  2-4- 5
  . نصب كنيد آزمونه

متصل شود ساخته شود تا بتوان يك حوضچه آب نمك روي  آزمونهاي كه بتواند به تواند از هر مادهاين لبه مي
  . سطح فوقاني نمونه در طي آزمون ايجاد كرد

كه در اتصال با لبه  آزمونهالفاصله بعد از پرداخت نهايي اضافه شود و سطحي از اگر لبه از جنس مالت باشد بايد ب
  . خواهد بود بايد كمي زبر شود تا چسبندگي مكانيكي كافي ايجاد شود

بخش براي چسباندن لبه به سطح اي از جنس اپوكسي ايجاد شود يا مواد چسبنده با عملكرد رضايتاگر لبه
هر نوع پوشش قبلي بايد از سطح چسبندگي قبل از . بايد اين كار بعد از گيرش بتن انجام شود. استفاده شود

  . نصب لبه پاك شود
هايي باشند كه الزامات سطح آزمون را برآورده كرده و از بتن سخت شده در ها ممكن است دالآزمونه 2-5- 5

طح مورد آزمون بريده شده و يا آسيب ببينند و نبايد ها نبايد در سيك سازه بريده شده باشند در اين حالت نمونه
براي اين . اند بشوداي كه از آن جدا شدهشان كمتر از رطوبت سازهشدگي رطوبتاجازه داده شود تا در اثر خشك

  . با مواد ضد آب و يا هر وسيله مناسب ديگري استفاده كردها آزمونهتوان از پوشاندن كار مي
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   آوريعمل     6
آوري بخشي از يك تحقيق بوده و يا به شكل ديگري مشخص شده است، به جز مواردي كه روش عمل 6-1

نبايد اجازه داد كه اين ورقه با سطح بتن تماس . ها را بالفاصله بعد از پرداخت با ورق پلي اتيلني بپوشانيدآزمونه
  . پيدا كند

ها خارج كنيد و در محفظه رطوبتي ساعت پس از اضافه كردن آب به مخلوط از قالب )24تا 20(ها را آزمونه 6-2
 .به آن اشاره شده قرار دهيد  7- 2استاندارد بند   كه در

در محفظه ها آزمونهشوند اجازه دهيد هايي با آهنگ كسب مقاومت مختلف با يكديگر مقايسه مياگر بتن 6-3
وقتي كه سطح مقاومتي مورد انتظار به . مورد انتظار برسند باقي بمانندرطوبت تازماني كه به سطح مقاومتي 

و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه )23±2(با دماي  ييرا از محفظه رطوبت خارج كرده و در هواها آزمونهدست آمد 
  . داري كنيدروز نگه 14درصد به مدت  )55تا 45(
 )23±2(هوايي با دماي روزه از محفظه رطوبت خارج كرده و در  14ها نمونه را در سن براي بقيه بتن 6-4

  . داري كنيدروز نگه 14درصد به مدت ) 55تا 45(سلسيوس و رطوبت نسبي درجه
  
  هاي محافظ پوشش       7
توسط توليدكننده در ها را با مقدار و روش استفاده توصيه شده شوند آنهاي محافظ ارزيابي مياگر پوشش 7-1

  .روزگي استفاده نماييد 21سن 
شود آن را در زمان مناسب استفاده پوشش محافظ ارزيابي مي/ آوري كه يك ماده با هدف دوگانه عملهنگامي

  . توصيف شده به كار ببريد 2-2آوري مخلوط بتن به شكلي كه در روش آزمون استاندارد بند براي عمل

، ممكن شوندهاي نفوذي براي استفاده در سطوح پوششي مرتبط با خوردگي ناشي از تردد ارزيابي ميششكه پوهنگامي -يادآوري
به وسيله فرچه سيمي براي از بين بردن اليه موجود در سطح نمونه بعد از خشك شدن  آزمونهاست ساييدن سطح پرداخت شده 

  . مفيد باشد
  
   انجام آزمونروش      8
از محلول آب  مترميلي 6 ، سطح نمونه را به ارتفاعآوري در محيط مرطوب و در هوابعد از كامل شدن عمل 8-1

  .كلسيم بدون آب موجود باشد پر كنيدگرم كلريد 4ليتر محلول ميلي 100كلسيم به شكلي كه در هر و كلريد
تواند كه اثرشان به طور مشخص مورد نياز باشد ميهنگاميهاي متفاوت محلول ديگر مواد شيميايي يخ زدا و غلظت -يادآوري

طور به زداعالوه بر اين تنوع در روش آزمون نيز ممكن است مورد قبول باشد كه به موجب آن ماده يخ. مورد استفاده قرار بگيرند
شدن چرخه يان بخش ذوبشود و پس از پازده در طي قسمت يخ زدن چرخه اضافه ميآب يخمترميلي 6بر روي اليه  مستقيم
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اگر اين روش آزمون مورد قبول باشد بايد تصديق شود كه . شودشود و اين چرخه تكرار ميمحلول حاصله از روي نمونه شسته مي
   .تر براي ارزيابي رفتار سطح موردنياز خواهد بودچرخه يا بيش 100حدود 

ها را از سردخانه داري كنيد در پايان اين زمان آنهساعت نگ )18تا 16(براي مدت  سردخانهرا در  هاآزمونه 8-2
   مدتدرصد به) 55تا 45(سلسيوس و رطوبت نسبي درجه )23±2(با دماي خارج كرده و در محيط آزمايشگاه 

  . داري كنيدساعت نگه )8تا  6(
  . در بين هر چرخه در صورت لزوم جهت حفظ عمق مناسب محلول آب اضافه كنيد

چشمي محلول  ونپس از آزم. چرخه كامال بشوييد 5روزانه تكرار كنيد و سطح نمونه را در پايان هر اين چرخه را 
   .ون را ادامه دهيدجديد را جايگزين كنيد و آزم

چرخه براي ارزيابي يك سطح يا رفتار سطحي كافي مي باشد به هر حال هنگاميكه آزمون مقايسه اي مورد  50عموما  -يادآوري
  . تفاوتي بين نمونه ها ديده نشد آزمون ها فراتر از تعداد چرخه هاي حداقل انجام مي شود نظر باشد اگر

  
اي در چرخه روزانه به شكل يخ زده نگه داريد و يا در يك محيط مرطوب پس را در طي هر وقفه هاآزمونه 8-3

  . داري نماييداز شستشوي سطوح و محلول نگه
  
   گزارش آزمون     9
   ؛سيمان، نسبت آب به سيمان، نوع و مقدار هر افزودني، اسالمپ و مقدار هواي مخلوطمقدار  9-1
   ؛آوري و خشك كردن اگر غير از روش استاندارد عمل شودعمل  9-2
   ؛نوع پرداخت سطح، زمان انجام آن و آهنگ آن 9-3
   ؛اده و زمان استفادهزدا چه مايع باشد يا جامد، غلظت محلول در صورت استفاده آهنگ استفنوع يخ 9-4
  ؛1طبق جدول چرخه پس از آن  25و هر)15،25، 10، 5(نمره دهي چشمي سطح بعد از  9-5
ها از بتن سخت شده بريده شوند، اندازه، شكل، جهت قرار گرفتن نمونه در سازه و هر اطالعات اگر آزمونه 9-6

  تواند در گزارش موجود باشد؛ مرتبط در دسترس مي
  . پذير باشد بايد در گزارش ثبت شودكه امكانيك كلمه توصيفي از سطح يا هر دو در صورتي ها ياعكس 9-7
  
  
  

  نمره دهي چشمي سطح با توجه به ميزان پوسته پوسته شدن-1جدول 
  وضعيت سطح  نمره

  پوسته شدنبدون پوسته  0
  )ديده نشوداي متر عمق و هيچ درشت دانهميلي 3حداكثر (پوسته شدن بسيار نازك پوسته  1
 پوسته شدن نازك تا متوسطپوسته 2
  )ها ديده مي شوندبرخي درشت دانه(پوسته شدن پوسته  3
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  پوسته شدن متوسط تا شديدپوسته  4
  ؛)باشدها در تمام سطح مشهود ميدرشت دانه(پوسته شدن شديد پوسته  5

   
      

 


