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  :چكيده 
در ايران نيز اين . ري سازه رايج شده استبردا براي تعيين مقاومت بتن در محل بهره“ چكش اشميت”سالهاي زيادي است كه روش 

رسد به كارگيري اين  بنظر مي. روش به دليل ساده و سبك بودن دستگاه و همچنين سرعت عمل باال، رواج بسياري پيدا نموده است
  .  رخ دهدروش بدون توجه و اطالع از نقاط قوت و ضعف آن باعث گرديده اشتباهات فاحشي در تعبير و تفسير نتايج بدست آمده،

آوري كه تاثير آنها بر مقاومت بتن شناخته  با به كارگيري شرايط مختلف عمل“ چكش اشميت”در اين مقاله نتايج بررسي عملكرد روش 
بيان “ چكش اشميت”مقايسه و ضعفهاي موجود در روش “ انتقال اصطكاك”شده مي باشند، با نتايج به دست آمده از به كارگيري روش 

  .گرديده است
   مقاومت بتن، آزمون درجا، چكش اشميت، انتقال اصطكاك: ها  ليد واژهك
  
   مقدمه-1

شود و بسته به اندازه مغزه در سازه  كه براي تعيين مقاومت بتن درجا به كار گرفته مي“ گيري مغزه”برخالف روش 
مون كيفيت بتن از آزمونهاي درجا و غيرمخرب است، كه براي آز“ چكش اشميت”، ]1[ايجاد خرابي مي نمايد

بتن بدون (كه به مقاومت مالت “ جهندگي عدد پس”در اين آزمون . رود سطح در سازه هاي بتني  به كار مي
 كنندة  چون مقاومت مالت تعيين. ]2[شود گيري مي نزديك سطح بستگي دارد، اندازه) هاي درشت سنگدانه

اين آزمون درجا طبعا ً مزايايي . مت بتن باشدتواند نشان دهنده مقاو مي“ جهندگي عدد پس”مقاومت بتن است، 
آزموده و از تغيير كيفيت بتن در  توان نقاط زيادي از سازه را  با اين چكش مي. نسبت به روشهاي آزمايشگاهي دارد

  .نقاط مختلف يك سازة بزرگ مطلع شد
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 كنندگان اين دستگاه ارائه  جهندگي براي تعداد زيادي نمونه توسط توليد رابطة مقاومت نمونة مكعبي با عدد پس
شود كه خطاي اين روش در مورد بتنهاي با كيفيت خوب و متوسط ناچيز است و در مورد  ادعا مي. شده است
همچنين بايد توجه داشت، در  صورتيكه . هاي بتني، بهتر است به جاي مقاومت، سختي سطح سنجيده شود روسازي

  . طبق جداول سازنده انجام پذيردضربه چكش افقي  نباشد، بايد تصحيحاتي نيز
ها نام برد، كه اين عوامل  توان از نوع سيمان، عيار سيمان، نوع درشت دانه از عوامل مؤثر در نتايج اين روش مي

آوري، كربناته شدن سطح، شرايط رطوبتي، حالت تنش و دماي  عالوه بر جرم، فشردگي، نوع سطح، سن، عمل
ا هرگونه تخمين يا مقايسه مقاومت در صورتي معتبر خواهد بود كه اين عوامل براي لذ. باشند حاكم بر خود سازه مي
  .هاي كاليبراسيون، استاندارد گردند بتن مورد بررسي و نمونه

آزمون بتن از نظر تطابق ”، “كنترل يكنواختي كيفيت بتن”: گيري سختي سطح شامل  معموالً كاربرد روشهاي اندازه
  .]2[ميباشد“ بندي مقاومت در برابر سايش دسته”، و “يبي مقاومتتخمين تقر”، “با مشخصات

متر توسط يك متة الماسه به قطر   ميلي50، يك مغزة جزئي به قطر ]3[“ انتقال اصطكاك”در روش نيمه مخرب 
عمق استاندارد شدة اين مغزة جزئي . شود متر در محل آزمون ايجاد مي  ميلي56متر و قطر خارجي   ميلي50داخلي 

هرگاه تعيين مقاومت و كنترل كيفيت بتن يا بررسي . متر مي باشد  ميلي25براي آزمونهاي برآورد مقاومت برابر 
  .]4[توان عمق مغزةجزئي را افزايش داد هاي مختلف در عمقهاي بيشتر مورد نظر باشد، به راحتي مي چسبندگي اليه

بر روي اين مغزه “ انتقال اصطكاك”جزئي، دستگاه شود، پس از تعبيه مغزه   مشاهده مي1همانگونه كه در شكل 
سنج دستي معمولي، لنگر  سپس توسط يك پيچش. شود جزئي قرار گرفته و توسط دو پيچ روي آن محكم مي

اعمال و به طور پيوسته تا رسيدن به مقدار لنگر پيچشي نهايي كه “ انتقال اصطكاك”پيچشي مستقيماً به دستگاه 
خرابي ايجاد شده در محل، جزئي بوده و به راحتي توسط . يابد گردد، افزايش مي زئي ميباعث شكسته شدن مغزه ج
 .باشد مالت دستي قابل ترميم مي

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  “انتقال اصطكاك”مراحل مختلف انجام آزمون  :1شكل 
  



 

3 

دقت . آيد ت ميبا داشتن لنگر پيچشي نهايي و با مراجعه به منحنيهاي كاليبراسيون، مقاومتهاي فشاري بتن به دس
 است، يعني ميانگين سه آزمون انجام 4/10% در تعيين مقاومت بتن بسيار خوب و حدود “ انتقال اصطكاك”آزمون 

 و 9/26 مقاومت واقعي بتن بين 95% مگاپاسكال بيانگر اين خواهد بود كه به احتمال 30شده برروي بتن با مقاومت 
   .]4[ مگاپاسكال خواهد بود1/33

سطح شكست در زير سطح بتن قرار داشته و در نتيجه نتايج آزمون نسبت به روشهاي “ تقال اصطكاكان”در روش 
كنند، از  تعيين سختي سطح يا روشهايي كه به طور غيرمستقيم از روي خواص بتن مقاومت فشاري آن را تعيين مي

كششي بتن را به مقاومت فشاري آن -با توجه به اينكه اين روش، مقاومت برشي . ]5[اعتبار بيشتري برخوردار است 
شوند در آن حذف  دهد و دستگاه آن بسيار ساده بوده و بسياري از عواملي را كه باعث پراكندگي نتايج مي ربط مي

ها و مخلوط بتن، و نسبت آب به  آوري، خصوصيات سنگدانه همچنين نحوة عمل. باشد اند، دقت آن مطلوب مي شده
آوري آن در دست  ثير نداشته و در مواردي كه اطالع چنداني از مخلوط بتن و طرز عملسيمان بر نتايج اين روش تا

البته با   اين روش مي توان مقاومت و چسبندگي مواد تعميري بتني، مقاومت بتن . نباشد، روش بسيار با ارزشي است
  .]6،7،8،9[سازه هاي جدار نازك، مقاومت و چسبندگي بتن پاشيدني را نيز اندازه گيري نمود

  
  ها سازي نمونه  آماده-2

 مگاپاسكال 35هاي مختلف با استفاده از طرح اختالط مربوط به مقاومت مشخصه  اي با ضخامت هاي تاوه نمونه
، اثر نحوة “چكش اشميت”و مقايسه آن با روش تعيين سختي سطح “ انتقال اصطكاك”قابليت روش . ساخته شدند

هايي به ابعاد  با ساخت تاوه“ چكش اشميت”و “ انتقال اصطكاك”ر نتايج ها ب آوري، ضحامت و جرم نمونه عمل
 N/mm2متر و مقاومت مشخصه  ميلي200 و 170، 150، 130، 110، 90، 70، 50متر و ضخامتهاي   ميلي300×200

 متري با ضخامت  ميلي200×200آوري از هر چهار نمونة  براي بررسي اثر نحوة عمل.  مورد بررسي قرار گرفت35
يكسان، يك نمونه در زير آب، يك نمونه با دو هفته با گوني خيس و سپس در هواي آزاد، يك نمونه يك هفته با 

هاي مورد آزمون  يعني نمونه. آوري شدند گوني خيس و سپس در هواي آزاد، و يك نمونه هم در هواي آزاد، عمل
مدنظر قرار )  نمونه براي هر روش1(ي آور  نحوة عمل4 سري با ضخامت مختلف بوده و در هر سري، 8شامل 
  .گرفت

  
  انجام آزمايشها-3
 هاي مختلف اي با ضخامت هاي تاوه بر روي نمونه“ چكش اشميت” آزمون -3-1

چكش استفاده . ها روي كف آزمايشگاه قرار داده شده و چكش اشميت از باال، به طور قائم به كار برده شد نمونه
هاي سازنده در مورد  توصيه. باشد مي)  مگاپاسكال60 تا 20 در محدوده مقاومتي براي آزمون بتن (Nشده از نوع 

آوري  روي هر نمونه مربوط به يك ضخامت و شرايط عمل. كاربرد دستگاه و قرائت نتايج كامالً رعايت گرديد
عدد ”هر . سطح بتن يادداشت گرديد“ عدد برجهندگي” آزمون انجام و متوسط نتايج به عنوان 8 تا 6معين بين 
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در . به دست آمده، براساس منحني كاليبراسيون سازنده، به مقاومت فشاري مكعبي معادل تبديل گرديد“ برجهندگي
                      :يابي نشان داده شده است  اي از متوسط معادل زير نمونه

  منحني كاليبراسيون                            
 R = (33.5+26+36.5+35+35.5+30.5)/6=33  fcu=28.5 MPa عدد برجهندگي 

  
  “انتقال اصطكاك” انجام آزمون -3-2

، با بكارگيري مته “انتقال اصطكاك”ها، براي انجام آزمون  بر روي نمونه“ چكش اشميت”پس از انجام آزمون 
روي مغزة جزئي به طور كامل “ انتقال اصطكاك”سپس دستگاه . الماسه، سه مغزة جزئي روي هر نمونه تعبيه گرديد

تا حدي كه دستگاه روي مغزة جزئي سر نخورد، سفت “ انتقال اصطكاك”قرار داده شده و پيچهاي دستگاه 
ها با دقت و به طور متقارن توسط دو آچار به ترتيبي سفت شدند كه به مغزه جزئي آسيبي  پيچها و مهره. گرديدند

مستقر گرديده و لنگر پيچشي به طور پيوسته توسط “ انتقال اصطكاك”سنج روي دستگاه  دستگاه پيچش. نرسد
گيري توسط منحني كاليبراسيون به  ميانگين سه اندازه). 1شكل (سنج اعمال و مقدار نهايي آن قرائت گرديد  پيچش

 .دهد ها را پس از انجام آزمون نشان مي  نمونه2شكل . مقاومت فشاري مكعبي معادل تبديل گرديد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “انتقال اصطكاك”و “ چكش اشميت”ها پس از انجام آزمونهاي  نمونه :2شكل                          
     
   تحليل نتايج-4

در اين . اند  نشان داده شده4 و 3ها  ، در شكل“انتقال اصطكاك”و “ چكش اشميت”هايي از نتايج آزمونهاي  نمونه
كاليبراسيون سازندة دستگاه، به مقاومت فشاري مكعبي ها ميانگين عددهاي برجهندگي با استفاده از نمودار  شكل

چكش ”ضرائب تغيير بدست آمده براي قرائتهاي آزمنون . اند ها بكار گرفته شده معادل تبديل و در رسم منحني
همچنين ضرائب تغيير بدست آمده براي قرائتهاي . باشد  درصد مي1/15 درصد با معدل 8/30 و 3/5بين “ اشميت
  .باشد  مي1/11 درصد با معدل 2/23 و 8/5بين “  ل اصطكاكانتقا”آزمون 

، نمودار مقاومتهاي به دست آمده براي )دو هفته با گوني خيس و سپس در هواي آزاد (Bآوري  براي شرايط عمل
شود كه مقاومت  با بررسي خطوط رگرسيون اين نتايج، ديده مي.  رسم شده است3ضخامتهاي مختلف در شكل 
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، با كاهش ضخامت، دچار كاهش گرديده در صورتيكه نوع بتن تمام “چكش اشميت”ده به روش گيري ش اندازه
 هنگام  )و كم جرم(هاي كم ضخامت  توان به ارتعاش زيادتر نمونه  علت اين امر را مي .ها يكسان بوده است نمونه

 كامالً به اين نكته توجه ، بايد“چكش اشميت”بنابراين هنگام استفاده از . دانست“ چكش اشميت”برخورد ضربة 
  .نمود

، بر حسب ضخامت “انتقال اصطكاك”گيري شده با روش  شود كه مقاومتهاي اندازه ، ديده مي3با توجه به شكل 
البته با توجه به شرايط مختلف كسب  . باشد و مستقل از ضخامت نمونه مي)  درصد95با احتمال (نمونه تقريباً ثابت 

انتقال ”باشد ولي شيب خط مربوط به نتايج  هاي جزئي قابل انتظار مي ها تفاوت وهمقاومت در سطوح و داخل تا
 .باشد، قابل تامل است مي“ چكش اشميت”كه عكس خط مربوط به نتايج “ اصطكاك

 
فته آوري دو ه عمل(‘      و چكش اشميت‘ انتقال اصطكاك’گيري شده به روشهاي  تاثير ضخامت نمونه بر مقاومت اندازه  :3شكل 

 )با گوني خيس و سپس در هواي آزاد

 
هاي با ضخامت مختلف برحسب  مربوط به نمونه“ انتقال اصطكاك”و “ چكش اشميت”تغييرات ميانگين نتايج 

، اثر شرايط “چكش اشميت”شود كه نتايج روش  مالحظه مي.   نشان داده شده است4آوري در شكل  شرايط عمل
آوري را  به خوبي تاثيرات عمل“ انتقال اصطكاك”دهد، در حالي كه روش  يآوري بر روي مقاومت را نشان نم عمل

بتن را در عمق بيشتري نسبت به “ انتقال اصطكاك”زيرا روش . دهد مشخص و مقاومت واقعي بتن را نشان مي
، عوامل سطحي “انتقال اصطكاك”گيري جزئي در روش  مورد آزمون قرار داده و به خاطر مغزه“ چكش اشميت”
گردد،   مشاهده مي4همچنين از شكل . ند پوستة سخت و كربناتي شدن، در نتايج بدست آمده بي تاثير مي گردندمان

 آورده شده و بتني كه يك هفته با  هيچ تفاوتي بين بتني كه دو هفته با گوني خيس عمل“ چكش اشميت”در روش 
ي سطح بتن كه در مجاورت گوني آورده شده است وجود ندارد، چون در هر دو مورد سخت گوني خيس عمل

 .خيس بوده، تقريباً يكسان است
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)-A،در زير آب -B،دو هفته با گوني خيس سپس در هواي آزاد -C،يك هفته با گوني خيس سپس در هواي آزاد-Dدر هواي آزاد ( 

 ‘چكش اشميت‘و ‘ انتقال اصطكاك’آوري بر نتايج روشهاي  تاثير  شرايط عمل  :4شكل 
  

اند،  هاي بتن كه در شرايط محيطي مختلف قرار داشته براي بررسي مقاومت نمونه“ انتقال اصطكاك” روش بنابراين،
به “ چكش اشميت”توان آن را با اطمينان بيشتري نسبت به روشهاي غير مخرب مانند  روش بسيار مناسبي بوده و مي

 .كار برد
 
  گيري  نتيجه-5

  : توان نكات زير را نتيجه گيري نمود ر اين مقاله ميها و بررسي نتايج ارائه شده د از آزمايش
هنگام برآورد . نمونة مورد آزمون بستگي دارد) جرم(به ارتعاش و ضخامت “ چكش اشميت”نتايج  -1

 .مقاومت يك عضو يا مقايسة مقاومت نقاط مختلف يك سازه بايد به اين موارد توجه داشت

چكش ”وري بر مقاومت بتن سازه را نشان دهند، زيرا آ توانند اثر نحوة عمل نمي“ چكش اشميت”نتايج  -2
 .گذارد يك روش تعيين سختي سطح است و شرايط الية سطحي بر نتايج آن تاثير مي“ اشميت

، اثرات “انتقال اصطكاك”، كه يك آزمون سطحي است، در روش “چكش اشميت”بر خالف روش  -3
 بتن حذف و در نتيجه، اعتبار و صحت نامطلوب خواص سطحي مختلف مانند پوستة سخت و كربناته شدن

آوري بر  تواند اثر شيوة عمل آوري بوده و اين روش مي ، مستقل از سيستم عمل“انتقال اصكاك”نتايج 
 .مقاومت بتن را به خوبي مشخص كرده و مقاومت واقعي بتن را نشان دهد

 بوده و توسط اين مستقل از ضخامت نمونة مورد آزمايش“ انتقال اصكاك”دقت و صحت نتايج روش  -4
 .هاي مختلف را تعيين نمود هاي جدار نازك با ضخامت توان مقاومت واقعي سازه روش به راحتي مي

شدگي در سطح بتن نگهداري شده در  عدم مشاهدة تركهاي كنسولي، پوسته پوسته شدن و اثرات جمع -5
توان مقاومت واقعي را   ميهواي آزاد، بيانگر مقاومت باالي بتن نبوده و فقط از طريق روشهاي مناسب



 

7 

آل براي بررسي بتن نزديك سطح كه نقش  به عنوان روش ايده“ انتقال اصطكاك”روش . تعيين كرد
 .شود كند، پيشنهاد مي ها ايفا مي اساسي در دوام و پايايي سازه
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