استاندارد
DIN 1100
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هاردمالت

استفاده از سنگدانه هاي سخت جهت پوشش كف ها

DIN 1100
 - 1موارد استعمال و ميزان آن:

1 – Scope and Field of application

اين استاندارد ،موارد نياز و روشهاي تست سنگدانههاي سختي كه در پوشش مخلوط سيماني كف استفاده ميشوود
را همان طور كه در  DIN 18 560توضيح داده شد ،جهت دستيابي به يك پوشش با مقاومت بسيار باال تشوييح موي-
كند .

 - 2خالصه خط مشي :

2 – Concept

“سنگدانه هاي سخت“ شامل مواد معدني طبيعي خيد شده يا خيد نشده و يا مواد معدني ساخته شده (صونعتي) بوا
سختي بسيار باال و يا ذرات فلز مي باشد كه در كارگاه توليد و بياي دست يافتن به دانه بندي معين و مشخص شوده
مخلوط ميشوند .

- 3گيوه بندي :

3 – Classification

“سنگدانه هاي سخت“ بسته به نوع مواد متشكله ،به سه گيوه طبقه بندي مي شوند:
گيوه  :Aسنگ طبيعي و يا سيباره متياكم يا مخلوطي از اين مواد با اقالم گيوه  Mو KS

گيوه  :Mفلز
گيوه  :KSاكسيد آلومينيوم گداخته و كيبيد سيليكون .

 - 4نامگوااري :

4 – Designation

طياحي “سنگدانه هاي سخت “ بايستي مطابق DIN 4226-1شوامل گويوه بنودي معيفوي شوده در بنود  3و انودازه
بزرگتيين و كوچكتيين ذرات تشكيل دهنده آن باشد.
سنگدانه هاي سخت كه از فلز ( )Mتشكيل شده و سايز كوچكتيين و بزرگتيين ذرات آن به تي تيو

 0 mmو 4 mm

مي باشد بايد به طييق زيي نامگااري شود:
Hard aggregate DIN 1100 – M 0/4

 - 5خواسته ها و مقتضيات:

5 – Requirements:
5 – 1 – General

 - 5- 1كليات :

“سنگدانه هاي سخت “ شامل مواد مضي كه در بخش اول استاندارد  DIN 4226توضيح داده شده ،نمي باشد .
5 – 2 – Grading

 - 5- 2طبقه بندي ( درجه بندي ) :
“ سنگدانه هاي سخت “ گيوه  Aبايد طبق بخش  DIN 4226 1طبقه بندي شود.

طبقه بندي “سنگدانه هاي سخت “ گيوه هاي  Mو  KSبايد به وسيله توليدكننده معين شود و تليانس (قودرت هواي

تحمل) كه مي بايست حفظ شوند با توافق دفتي بازرسي تعيين ميشود.
 - 5- 3چگالي حجمي :

5 – 3 – Bulk Dencity

حداكثي رواداري (تليانس) چگالي سنگدانه هاي توليد شده بوسيله كارخانه  -/+ %11مي باشد .
www.HARDMELAT.com

2

HARDMELAT
هاردمالت
5 – 4 – Abrasive Wear

 - 5- 4مقاومت سايشي :

مقاومت سايشي سنگدانه ها  ،كه بوسيله تست كيدن مالت شمشه اي تعيين ميشوود،
نبايد بيشتي از مقاديي داده شده در ستونهاي  2و  3جدول زيي باشد.
جدول شماره 1
جدول قدرت سايشي و فشاري
1

گيوهها

2

3

حداكثي مقاومت مجاز در سايش بي حسو
س انتي متيمكع
5/5

بي هي  51سانتي متيميبع

4

5

متوسط كمتيين تنش

متوسط كمتيين تنش
مقاومت فشاري

كششي در خمش

N/mm2

N/mm2

5

80

10

A
M
KS

3/5

3

12

80

1/7

1/5

10

80

5 – 5 – Strengh

 5- 5مقاومت ( استحكام ) :
تنش كششي در خمش و استقامت فشاري سنگدانه ها بايد طبق ستون  4و  5جدول  1باشد .

 - 6آزمايش :
 - 6- 1كليات :

6 – Testing
6 – 1 – General

آزمايش بياي موارد مضي بايد طبق قسمت سوم  DIN 4226باشد .
 - 6- 2طبقه بندي :

6 – 2 – Grading

سنگدانه هاي سخت گيوه  Aبايستي مطابق بخش سوم از  DIN 4226باشد .روشهاي تست و طبقه بندي دانوه هواي
گيوه  Mو  KSمي بايست تحت موافقت نماينده بازرسي باشد.
 - 6- 3چگالي حجمي :

6 – 3 – Bulk Dencity

بياي آزمايش چگالي حجمي “ سنگدانه هاي سخت “ اين ماده بايد دراستوانه سنجشي سيلندر انودازه گيويي ،بودون
فشيدگي و تياكم ،پي شود و نتيجه به  kg/dm3بدست آيد .روش آزمايش سنگدانه هواي گويوه  Mو  KSامكوان دارد
توسط سيلندرهاي اندازه گييي با ظيفيتي متفاوت از آن چه كه در  DIN 4226توضيح داده شده ،انجام پاييد.
 - 6- 4مقاومت سايشي :

6 – 4 – Abrasive Wear

مقاومت سايشي “سنگدانه هاي سخت “ بايد توسط  3لوح چهار گوش يا مكعو هوايي بوا طوول ضولع (11 -/+ 1/5
ميليمتي) كه در ظيف مالت سازي مخصوص ،تهيه شده و طبق مشخصات توليد كننده ساخته شده ،آزمايش شود .
نمونه ها بايستي به كمك ضيبه هاي متوالي متياكم شده و پس از گييش در دماي  115 -/+ 5درجوه سوانتيگياد بوه
توده ثابتي تبديل شوند ،همانطور كه در  DIN 18555قسمت  3توضيح داده شد.
آزمايش بايد طبق دستور مشخص شده در  DIN 52108با استفاده از سنگدانه هاي درشت  F 100اكسويد آلومينيووم
گداخته مطابق با بخش اول  DIN 69101بي مبناي يك آزمايش  4سيكلي انجام پاييد.
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6 – 5 – Strength

 - 6- 5مقاومت :

مقاومت “ سنگدانه هاي سخت “ بايد با استفاده از  3نمونه به انودازه  40 mm × 40 mm ×160 mmكوه از شمشوه
مالت مشابه آنچه در آزمايش بند  6-4ساخته شده  ،آزمايش شود.
نمونه هاي تهيه شده مي بايست با تياكم ،بوسيله ضيبه هاي متوالي ايجاد شووند و حالوت بگيويد و در دمواي (-/+ 5
 115درجه سانتيگياد) خشك شود تا به صورت توده ثابتي درآيد( .همانطور كه در  DIN 18555قسومت  3توضويح
داده شده)

 - 1بازرسي و بازبيني:

7 – Inspection
7 – 1 – General

 - 1- 1كليات:

بازرسي شامل نظارت مقيم و بازرسي توسط نظارت عاليه ،هي دو طبوق  DIN 18200بوه منظوور اطمينوان از تطوابق
نمونه ها با خواسته ها و مقتضيات بند  5مي باشد .شيايط و توالي تست ها بايسوتي مطوابق بنودهاي ( )1-2و ()1-3
باشد.
7 – 2 – Internal Control

 - 1- 2كنتيل داخلي ( بازرسي و نظارت داخلي ):

آزمايش بياي تعيين طبقه بندي و چگالي “ دانه هاي سخت “ همانطور كه در قسمت  5-2و  5-3توضويح داده شود
بايد توسط توليد كننده و هي ماه  2بار انجام بگييد و نتايج ثبت شوند.
7 – 3 – Third Party Inspection

 - 1- 3بازرسي توسط نظارت عاليه:

بازرسي نظارت عاليه بايد توسط يك انجمن تضمين كيفيت صالحيت دار و يا توسط يوك مسسسوه (آزموايش) داراي
اعتبارنامه بياي اين منظور ،و بي مبناي قيارداد بازرسي ،انجام شود . 1تطابق مواد با احتياجات و مقتضيات بايد توسوط
عامل بازرسي با انجام تمام تست هاي مشخص شده در قسمتهاي  6-2تا  6-5بي روي اولين مخلووط دانوه هوا انجوام
ميشود .در مجموع ،دفتي نمايندگي بايد نتايج ميبوط به كنتيل داخلي را هي  2سال يك بار به صورت اجياي معموول
آزمايشات كه در قسمت  6-2تا  6-5توضيح داده شده ،چك كند .

 - 8عالمت گااري :

8 – Marking

مطابق استاندارد “ سنگدانه هاي سخت “ كه در اينجا مورد استفاده قويار مويگيينود مطوابق نظوي دسوتگاه نظوارت
بايستي در كيسه هاي با وزن ناخالص  51كيلوگيم و با جزئيات توضيح داده شده در قسمت  4عالموت گوااري شوود
(طبق استاندارد )DIN 18200

ننما

اجنمننه يننمني كيننمو مؤسؤننا ست رننت يننمني كرننا اين ن ك ن
 Troisdorfع اسل بمزا صالحؤا داا كلق س ش د .
لؤريت از اجنمه يمني كيمو مؤسؤا كأيؤد شده ست رم ا چمم كرا دا “ ا ر ؤ ككن ل ژني م ممن “ دا جمم عت سقمال آن س ج د س بمشد.
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طبقه بندي نظم ( موزون بودن ) سطح بياي سطوح پوشش
طبقه ( كالس )

حداكثي

SR 1

3 mm

SR 2

5 mm

SR 3

10 mm

استاندارد ويژه – كف هاي ويژه –

انبارهاي ويژه و كف هاي ميبوط به
انبارهاي با قفسه بندي بلند كه در
آن از ماشين هاي بيجدار استفاده
مي شود .
استاندارد معمول – كف هاي معمول
صنعتي و تجاري
استاندارد خدمات و تسهيالت
( – )utilityسايي كفها كه در آنها
نظم سطح چندان مهم (بحياني)
نيست .

توضيح  : 1حصول به حداكثي مقاومت به معني حصول به يك سطح مسطح با دقت زياد
نميباشد.
توضيح  : 2در حالت خدمت (سيويس) مناس بودن يك كف تحت عنوان استنباط موزون بودن سطح ،بوسويله شوعاع
انحنا و تغييي ارتفاع در فواصل كوتاه كنتيل ميگيدد  .اين چنين درك مي شود كوه متود (روش) سواده در مشوخص
ساختن نظم سطوح (موزون بودن سطوح) در كف ها “ ،اعوجاج “ يا نيخ تغيييات در ارتفاع (تياز) يك كف ،در هي طول
مشخص ،را لحاظ نمي كند .لاا ،اين روش فقط بياي كفهايي كه بوسيله تكنيكهاي سنتي (قديمي) پيداخت سوطح و
پيداخت شدهاند ،به منظور ايجاد يك سطح صاف بدون موج (نسبت به يك پيداخت نامتعارف با “ صفحه شووينده “)
مناس تي است.
سايي روشهاي پيچيده در مشخص كيدن نظم (موزون بودن) سطوح كه اين فاكتورها را در نظي ميگييند ،توسعه يافته
اند و امكان دارد در آينده در  BSB 204توصيف شوند .ايون سيسوتم هوا بيشوتيين سوودمندي را در موورد مشوخص
ساختن كفها در كالسهاي (طبقه هاي)  SR 1يا بهتيي از آن را دارا مي باشند .وسايلي كه به صورت الكتييكوي موورد
استفاده يا بهيه بيداري قيار ميگييند جهت چك كيدن سطوح كف ها در دستيس ميباشند.
طياح بايد ماكزيمم مقدار مجاز انحياف تياز سطح پوشش را از ارتفاع تياز مبنا مشخص كنود ،در حوالي كوه مسواحت
كف و مورد استفاده نهايي آن را در نظي گيفته باشد .بياي مساحت هاي بزرگ جهت اهداف متعارف (معمول) انحوياف
 -/+ 15ميلي متي از سطح مبناي ارتفاع تياز راضي كننده خواهد بود ،مقاديي دقوت بواالتي ممكون اسوت در فضواهاي
كوچك ،در طول ديوارهاي جداكننده داخلي  ،مجاورت بازشو درها و محل هايي كه دستگاههاي ويژه بايد مستقيماً بي
روي كف نص شوند مورد استفاده است.

 5- 5افزودنيها :
افزودنيهاي زيي ممكن است در موارد مقتضي ،مورد استفاده باشند ،اين موارد بايد با بخشوهاي  2، 1و  3از BS 5075

تطابق داشته باشند.
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 ) aحباب زا :افزودنيهاي حباب زا بايد با بخش  2افزودنيها از  BS 5072مطابق باشد ،چيا كه وارد كيدن مقاديي كوم
از حباب هاي هواي تميز به كاهش تياوش آب آزاد و بهبود وضعيت سطج پيداخت شده بتن كمك مويكنود .مقواديي
بيش از حد حباب هوا به كاهش مقاومت و مقاومت سايشي بتن تا حدود غيي قابل قبول ميانجامد .
 ) bكاهنده آب :مواد افزودني كاهنده آب بايد با بخش  1از  BS 5076مطابقت داشته باشند .اين مواد ممكون اسوت
بياي افزايش كارايي و كاهش ميزان آب نيز به كار آيند .اين مواد ،همچنين ممكن است مقواديي كموي هووا نيوز وارد
كند.
 ) cفوق روانساز :مواد افزودني فوق روانساز بايد با بخش  BS 5075 3تطابق داشته باشند .ايون موواد بوه طوور فووق
العادهاي كارايي را ،در محدوده ميزان آب متعارف ،بياي يك مدت كوتاه به منظور ايجاد “رواني“ بهبود مي دهند كوه
احتياج به تياكم ناچيز دارد .همچنين به عنوان گزينه اي جهت جايگزين شدن به جاي كاهنده آب مطيح ميباشند .
 ) dتندگيي كننده ها :افزودنيهاي تسييع كننده بايد با بخش  1از  BS 5075مطابقت داشته باشند .اين مواد افزودني
ممكن است بياي افزايش نيخ سخت شدن (گيفتن) بتن در آب سيد مورد استفاده قيار گييد.
افزودنيهايي كه حاوي كلييد كلسيم هستند نبايد در مصالح بتن مسلح اليه فوقاني به همياه فلز مدفون وجود داشوته
باشند.
 ) eضد آب ( عايق ) :مواد افزودني ضد آب بايستي با احتياط مصيف شوند  .بيخي از آنها حاوي مواد دفع كننده آب
هستند كه موج

تضعيف چسبندگي اليه فوقاني با مصالح زييين (اساس) شود .ايون مصوالح ضود آب نبايسوتي بوه

عنوان جايگزين بياي فشارهاي ضد نم ،بي اساس  ، cp 102مورد استفاده قيار گييند.
 ) fكندگيي كننده ها :مواد كندگيي كننده بايستي طبق بخش اول استاندارد  BS 5075مورد استفاده قيار گييد .ايون
نوع افزودنيها زمان گييش اوليه بين آب و سيمان را طوالني تي كيده و بدين وسيله گييش اوليوه بوتن را عقو موي-
اندازد.
 – 5 – 6صاف كيدن سطح (پيداخت سطح):

5 – 6 – Surface Treatments

 – 5 – 6 – 1به شيطي كه عيار بتن بقدر كفايت باال باشد به پيداخت سطح بتن بياي سفت كيدن و آببنودي نيوازي
نيست  ،ولي ممكن است بياي مثال در مناطق حساس به گيد و غبار و يا مكانهايي كه احتمال تياوش تصادفي روغون
يا محلولهاي ماليم اسيدي وجود دارد سودمند باشد.
 – 5 – 6 – 2سخت كننده هاي سطح:

5 – 6 – 2 – Surface Hadrene

تيكيبات سخت كننده سطح را ممكن است طبق آنچه در بخش  1 – 9توضيح داده شده بكار بيد .اين موواد افزودنوي
محلولهايي از سيليكات سديم سيليكو فلورايد منيزيم و يا مواد مخصوص ديگيي هستند كه عمودتاً حواوي يوك و يوا
چند نوع تيكي اختصاصي مي باشند كه مي بايستي طبق دستورالعمل كارخانه سازنده مورد استفاده قيار گييند.
 – 5 – 6 – 3آببند كننده هاي سطح :

5 – 6 – 3 – SurfaceSealers

اين مواد مخصوص ساخته شده از يك و يا چند نوع رزين آلي هستند كه ممكن است نفوذ موايع را كواهش دهنود و
مقاومت را بهبود بخشند و يا سطح را رنگ آميزي كيده و يا گيد و غبار را كاهش دهند .بيخي از ايون موواد بوه درون
سطح بتون نفوذ كويده و بعضوي ديگوي پوسوته اي محوافظ روي سوطح تشوكيل موي دهنود كوه موي بايسوت طبوق
دستورالعمل كارخانه سازنده مورد استفاده قيار گييند.
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