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به نام خدا
آشنايی باسازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نام موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)،1(ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک)9(IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فرد و عمومی  ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوالت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوالت کشور ،اجرا استاندارد کاالاا صادراتی ودرجهبند آن
را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشاوره،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستم اا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی  ،آزمایشگاه اا و مراک
کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام
تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط الزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکرد آناا
نظارتمی کند .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فی ات گرانبها و انجام
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پیشگفتار
استاندارد«بتن-مقاومتساییدگیسطوحبتنیامالتبهروشکاترچرخان-روشآزمون»کهپیشنویسآندر
کمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردایران تهیهوتدوینردهاستودرچهارصدواشتادومین
اجالسکمیتهمییاستانداردمهندسیساختمانومصادحوفرآوردهاا ساختمانیمور 29/19/3موردتصویب
قرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده 3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقات
صنعتیایران،مصوببهمنماه،133بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .
برا حفظامگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع،عیوموخدمات،
استاندارداا میی ایراندرمواقع د ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استانداردااارائهرود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفت .بنابراین،باید
اموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .


منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست:
ASTM C944/C944M:2012, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar
Surfaces by the Rotating-Cutter Method.
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هدف و دامنه کاربرد

 7-7ادفازتدوینایناستاندارد تعیینروریبرا اندازهگیر مقاومتبتنیامالتدربرابرساییدگیاست.
اینروشمشابهروشBاستانداردبند2-9میبارد .
 1-7ایناستانداردیکراخصازمقاومتنسبیساییدگیمالتوبتنرابراساسآزموننمونهاا مغ هگیر 
یاساختهردهارایهمیداد .ایناستاندارد درکنترلکیفیتبتنب رگراهوپلکهدرمعرضترافیکاستند،با
موفقیتاستفادهردهاست.امچنینادفاودیهایناستانداردبهکارگیر آنبرا انتها فوقانینمونهاا بتن
مغ هگیر ردهباقطر139میییمترنمونهاا مالتییاسایرنمونهاا بتنباسطحآزمونناکافیبااستاندارد
بند 3-9یا استانداردبند 2-9میبارد.امچنیناین استاندارد رو سطوحبتنیدرمحلبااندازهگیر کااش
ساییدگیکهدربخش19روشBاستانداردبند2-9توصیفرده،قابلاستفادهمیبارد.
هشدار-ایناستانداردتماممواردایمنی مربوطبهکاربرداینروشرابیاننمیکند،بنابراینوظیفهکاربرایناستاندارداستکه
مواردایمنیواصولبهدارتیرارعایتکردهوقبلازاستفادهمحد.دیتاا اجراییآنرامشخصکند.

 1مراجع الزامی
مدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایرانبهآنااارجاعدادهردهاست.بدین
ترتیبآنمقرراتج ییازایناستانداردمییایران محسوبمیرود.درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخ
انتشارارجاعدادهردهبارد،اصالحیهااوتجدیدنظراا بعد آنموردنظرایناستانداردمییایراننیست.در
موردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهاست،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه
اا بعد آنااموردنظراست .

استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست :
2-1 ASTM C42/C42M, Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams
of Concrete
2-2 ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Ag- gregates
2-3 ASTM C418, Test Method for Abrasion Resistance of Concrete by Sandblasting
2-4 ASTM C779/C779M, Test Method for Abrasion Resistance of Hori-zontal Concrete Surfaces
1

 3اصطالحات و تعاريف
اصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستانداردبند،9-9درایناستانداردنی بهکارمیرود.
 4وسايل
 7-4ابزار سايش

یکمتهفشار یاوسییها ربیهبهآنباقابییتنگهدار وچرخشکاترسایندهباسرعت999رادیانبردقیقه
واعمالنیرو فشار س 23±1نیوتنیانیرو مضاعفس 123±9نیوتنعمودبرسطحنمونهآزمونمیبارد.
یکمتهفشار تجار سطبقرکل 1ج ییاتیککاترچرخان سطبقرکل 9دادهردهاست .مشکلثابتنگه
دارتنبارواردهرو کاترسایندهدرزمانیکهازاارم ،چر دندهوسامانه فنردریکمتهفشار استفاده
میرودباقراردادنبارمستقیمموردنظربررو محور کهکاتررامیچرخاند،برطرفمیگردد.اینمارین
اساسا راملیکاسکیتمیباردکهموتورمحرک،قرقرهپیها ومحوررانگهمیدارد.گیرهجهت نگهدارتن
نمونهبررو پایهساختهردهاست .

9

شکل  - 7مته فشاري کاتر چرخان

3

 1-4کاتر چرخان

باید یک کاتر چرخان مشابه آنچه که در رکل 9و 3نشان داده رده بهطور که در آن تعداد 99چر اا 
سایشباقطر33/3میییمتروتعداد92وارربا قطر93/2تا31/33میییمترنصبوبهکاربردهرود.وارراا 
میکوربایددستهبند ردهوبهمنظورکااشقطرآناابهگسترهمشخصردهرو یکپیچقفلرودتااز
سایشمحدودبتنبهوسییهواررااجیوگیر رود .مجموعهکاترراملوارراا،بایدبررو مییهاا افقیبه-
گونها قفلردهباردکهارکدامازچر اا سایشبهطورمستقلبچرخند.قطرسراسر کاتریاقطرسطح
دایرها ساییده 39/3میییمترمیبارد.بایددربهدستآوردنتماسثابتبینکاترچرخانوکلسطحآزمون
نمونهدقترود .اگرکاتراادارا یکاتصالحیقهارزبارندکهاجازهبعضیازحرکاتعمود رابداد،می-
تواناینکاررابهترانجامداد.اگرچر اا سایشدارا یکدبهگردبارند،آناابایدبهگونها نصبروندکه
دبهگردبهسمتمحورعمود بارد.زمانیکهتغییر درقطرخارجیکاتراانمایانرد،بایدموقعیتزبر 
ارکدامازچر اا سایشرو محورافقیکاترجابهجارود.بهمنظورآوردنقطرکوچکترکاتراابهسمت
محورعمود ،اینکاربامعکوسکردناردستهازچر اا سایشانجاممیرود .
يادآوري– چر اا سایش که بهعنوان کاتراا رکافنده فی

نی رناخته ردهاند با ابعاد  33/1میییمتر قطر خارجی،

1
3
1
1

19/3میییمترقطرداخیی 9/3،مییی مترسقطرخارجی   1و قطرداخیی وضخامت 
2 32
2
2
17
1
 .قطرداخیی  1اینچ  .قطرخارجی9/932اینچ.وارراا پهنضخیمسمعادلمتر آنموجودنیست کهپیداردهاند،
16
32
برا اینادفمناسبمیبارند .

اینچفی  SAEو اندازه پیچ


 7-1-4در انجام یک آزمون ،کاتر چرخان به وسییه مییه موجود در باال نگه دارته میرود ،نمونه محکم در
موقعیتبستهمیرودوموتوررورنمیرود.کاترچرخانبعدازاینکهدرباالقرارگرفتبهمنظورتماسبا
نمونهبرا یکزمانمشخصپایینآوردهمیرود .
1-1-4بایدیکدستهازچر اا سایشرابهصورتدورها وترجیحاًبعدازار29دقیقهاستفادهجایگ ین
کرد.میتوانوارراارابرا حفظقطرمناسبجایگ ینکردویاآنهاراتختنمود .
 3-4ترازو

ترازوباظرفیتحداقل2کییوگرمودقتحداقل9/1گرممیبارد .

 4-4صفحه تراز

صفحهپایهکه نمونهرو آنقرارمیگیردبایدقادربهچرخشدرسطحافقیباردتازمانی کهنمونهبررو 
آنقراردادهمیرودبتوانددرموقعیتیقراربگیردکهحداکثرتماسراباکاترچرخاندرتمامسطحآزمون
دارتهبارد.
2

 5نمونهبرداري
مغ هگیر بایدمطابقاستانداردبند1-9انجامرود .

وارراابایددارا قطرخارجیکوچکترنسبتبه
چر سایشقبلوبعدازاردورهبارند

انتها مییهنگهدارنده

دیوارهدودهگیار
مهرهقفلکنندهس9/6تا2/3میییمتر

مییهپیچدارس9/6تا2/3میییمتر)

وارراا صاف

چر اا سایش
چر اا

شکل – 1نمونه کاتر چرخان

 6آزمونهها
نمونهاا مورد استفاده در این آزمون بایددر ار اندازه و رکییکه بتوان باوسایل سایش و ترازو موجود
تطبیقداد،بهکاررود.سطحیکهموردآزمون استبایدساختهیاپرداخترودودرسطحتماسکاترمستقر
رود .
 1روش انجام آزمون
 7-1جرمنمونهرابهدقت9/1گرمتعیینکنید .
 7-1نمونهاارادروسایلسایشمحکمببندیدبهگونها کهسطحموردآزمونعمودبرمحوربارد .
3-1کاترچرخانرادروسایلسایشنصبکنید.
الف -موتوررارورنکنیدوکاتررادقیقاتاتماسباسطحنمونهبهآرامیپایینبیاورید.
ب-سایشبابارنرمالیامضاعفبررو نمونهرابهمدت9دقیقهپسازتماسکاترباسطحادامهداید.در
پایانار دوره 9دقیقها سایش،نمونهآزمونراازرو وسایلبردارتهوسطوحراجهتبردارتنبرادهاابا
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استفادهازیکبرسنرمویابا دمیدناوابررو سطح،تمیی کنید .جرمنمونهرابا دقت 9/1گرمتعیین
کنید.برنامهآزمونحداقلبایدراملسهدوره9دقیقها اعمالسایشرو سهناحیهمج ا سطوحنمونه
بتنیامالتبارد.
پ -برا بتنکهدربرابرسایشمقاومترمیباردممکناستبهسایشبیشتر نیازبارد.مضاعفکردنبار
اعمالردهیازمانیاار دو،امانگونهکهدرجدولپاییننشاندادهردهاستبهتراستبرا چنینبتنی
اطالعاتجامعتر فراامرود.
جدول شماره  – 7مقداربار و دوره زمانی اعمال آن
رديف

چرخه سايش

بار

مدت زمان

تکرار/دوره آزمون

نیوتن
ادف

نرمال 

 23

3

3

ب

بارمضاعف 

 123

3

3

ت -انگامیکهسطوحموردآزمونباتوجهبهمحلیاعمقسایشکهبهددیلاختالفاتقابلتوجهدرچگادی
سطحاستتعیینمیرود،بهروشBاستاندارد2-9مراجعهگردد،جهتتعیینعمقسایشازوسایلموجود
درایناستاندارداستفادهمیرود.
 8گزارش آزمون
گ ارشآزمونبایدراملمواردزیربارد :
7-8ارجاعبهایناستانداردمییایران 
9-3توصیفسطح؛ 
3-8اندازهنمونه؛ 
4-8نوعپرداخت؛ 
5-8تراکم،سنومقاومتبتن؛ 
6-8بهساز سطحبهکاررفته؛ 
1-8مدتسایشوباربهکاررفتهسنرمالیامضاعف ؛ 
8-8میانگینکااشوزنبهگرمیامیانگینعمقسایشبهمیییمتر؛ 
3-8کااشدرجرموزمانسایش .


6

3
7-3

دقت و اريبی
دقت

معیاربرا قضاوتدرموردقابلقبولبودننتایجبهدستآمدهازآزمون مقاومتسایشیبهوسییهاینروش
آزمونبهررحزیراست :
 7-7-3شرايط بار نرمال

ضریبتککاربرهمتغیرتشخیصدادهردهاستکه 91%بارد .بنابرایننتایجدوآزمون کهبهطورمناسببا
امانکاربررو نمونهاا مشابهاجراردهبهتراستبایکدیگربیشتراز32%میانگیناختالفندارتهبارند .

 1-7-3شرايط بار مضاعف

ضریبتککاربرهمتغیرتشخیصدادهردهاستکه19/6%بارد.بنابرایننتایجدوآزمونکهبهطورمناسببا
امانکاربر رو نمونهاا مشابهاجراردهبهتراستبایکدیگربیشتراز 36%میانگین آناا اختالفندارته
بارند .

 1-3اريبی

اریبیروشبهکاررفتهدراینآزمونقابلمحاسبهنیست ،چراکهعددمقاومتسایشیسطوحبتنراتنهادر
اصطالحاتیکروشآزمونمیتوانتعریفنمود .
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وزنهکمکیبرا بارمضاعف
وزنه

ارزگرددستگاهتراش

قاب

کلنیرو 
نرمال23نیوتن 
بارمضاعف123نیوتن

حیفسیستمفنر

کاترچرخان
999دوربردقیقه
نمونهآزمون
گیرهدستگاه

شکل  – 3طراحی جزيیات کاتر چرخان مته فشار

3

