
 غير فشاري مقاومت تعيين ويژه به کشسان هاي ماده ويژگيهاي سنجش چکش اشميت يا چکش بازتاب جهت  

 ميرود بکار ها صخره و ها سنگ سختي سنجش و بتني هاي سازه مخرب

 پرتابل و کامپيوتر به اتصال قابل داراي نمونه هاي ساده ، گراف دار ، ديجيتال ،

 .  ايتاليا و چينساخت کشورهاي سوئيس ، ژاپن ، 

  

 : طبق استاندارد

 ASTM C805 , BS 1881/202 

براي تعيين مقاومت فشاري غير مخرب سازه هاي بتني طراحي شده است. در دو مدل معمولي و ديجيتال 

 موجود مي باشد.

 ست اين دستگاه شامل چکش اشميت، جعبه قابل حمل، بروشور و سنگ ساب مي باشد.        -

چکش اشميت ديجيتال به منظور ازمايش غير مخرب بتن و تعيين کيفيت بتن در سازه و يا در شرايط  از

آزمايشگاهي استفاده مي شود. اين دستگاه با قابليت هاي نرم افزاري جهت جمع آوري و ارائه گزارشات در حين 

 به کامپيوتر يا پرينتر توسط کابل آزمايش باعث باالرفتن سرعت انجام ازمون مي شود. اين دستگاه قابليت اتصال

RS232  را دارد. 

از جمله آزمايش هاي غيرمخرب بتن تست چکش اشميت مي باشد. اين  چکش اشمیت چیست ؟ آزمايش

آزمايش روشي براي ارزيابي کيفيت و مقاومت نسبي بتن مي باشد. امروزه استفاده از آزمايش چکش اشميت 

کارشناسان اجرايي و تعميراتي دارد. اين آزمايش با ارائه ديتاهاي کيفي بتن مي تواند طرفداران زيادي در بين 

روشي براي افزايش سرعت اجراي چروژه هاي بتني بزرگ مانند سدها و جلوگيري از وقفه هاي آزمايشگاهي 

اشد. اين باشد.البته بايد توجه داشت که آزمايش غيرمخرب چکش اشميت داراي نقايص و مکشالتي نيز مي ب

 .مشکالت مربوط به متغيير و گاها اشتباه بودن نتايج با وضعيت کلي بتن در آزمايش چکش اشميت مي باشد

از جمله اين مشکالت سطحي بودن نتايج حاصله از تست چکش اشميت مي باشد. با اين حال هنوز چکش 

يابي و مقاوم سازي سازه هاي بتني اشميت به علت سريع و کم هزينه بودن آزمايشي کاربردي در پروژه هاي ارز

به حساب مي آيد. مي توان با استفاده از به کارگيري ضريب اصالح نسبت به واقعي سازي نتايج آزمايش چکش 

 .اشميت اقدام نمود

نيز شناخته  چکش سوییسی که با نام (Schmidt hammer :به انگليسي) چکش اشمیت چیست

هاي کشسان و به ويژه سنجش  هاي ماده ابزار براي سنجش ويژگي پذير است که اين شود. چکشي برگشت مي

ها نيز کمک  ها و صخره رود. هم چنين از اين ابزار براي سنجش سختي سنگ کار مي مقاومت فشاري بتن به

 شود گرفته مي



 شدبا مي غيرمخرب بصورت شده سخت بتن فشاري مقاومت تقريبي تعيين جهت دستگاه اين

 چکش اشميت آنالوگ )ساخت کشور چين( .1

 ايتاليا  Matestچکش آشميت آنالوگ ساخت کمپاني  .2

 ايتاليا  Matestچکش اشميت ديجيتال ساخت کمپاني  .3

 

 وسايل مورد نياز براي آزمايش مقاومت فشاري با چکش اشميت :

 )اشميت(چکش بازتاب  -

 سنگ سنباده جهت سائيدن سطح بتن هوازده و همچنين مسطح کردن سطح بتن -

 سانتيمتر جهت کاليبراسيون 15سندان يا صفحه فوالدي از جنس فوالد بسيار سخت با قطر  -

 انتخاب سطح آزمايش چکش اشميت:

 ميليمتر مي باشد. 100حداقل ضخامت عضو مورد آزمايش  -

 ي ترک و پوسته شده و هوازده نباشد.مناطق متخلخل و دارا -

 در مناطق ماله کشيده شده و زبر اعداد بزرگتري نسبت به مناطق قالب بندي شده مي دهد. -

 آماده کردن سطح آزمايش چکش اشميت :

 ميليمتر 150سطح انتخابي حداقل  -

 ساييدن محل مذکور درصورتي که زبر يا ناصاف يا پوسته شده است و مسطح کردن آن -



 24سطح خيس عدد کمتري مي دهد. و سطح زبر عدد بيشتر. سطوح کربناته بايد قبل از آزمايش به مدت  -

 ساعت خيسانده شود. يا سطح کربناته برداشته شود.

 بتن هاي روي سطح زمين با ساير بتن هاي قسمت هاي سازه اي نبايستي با هم مقايسه شوند. -

 يت تاثير مي گذارد.مواردي که در جوابهاي آزمايش چکش اشم

 بتن يخ زده عدد بسيار بيشتر مي دهد. -

 (گراد سانتي -18 از کمتر دماي) دارد تاثير چکش اشميت دماي -

 جهت ضربه )عمودي، افقي( -

 چکش هاي مختلف حتي از يک کارخانه از يک تا سه واحد اختالف دارند. -

 عدم کاليبراسيون و سرويس کردن دستگاه -

 جواب هاي يکسان در روي صفحه کاليبره تائيد کننده جوابهاي صحيح براي نمونه هاي ديگر نمي باشد. -

 : روش استفاده از چکش اشميت 

 فرو بدنه داخل به سنگ، به چکش دادن فشار با و گرفته قرار نمونه روي( چکش ميله) پالنژر:  چکش اشميت (1

ود. اين عمل باعث فشرده شدن فنر داخل چکش مي گردد. ضامن فنر در سطح انرژي تراکمي مشخصي ر مي

آزاد شده و به وزنه اي که باالي پالنژر قرار دارد ضربه وارد مي کند. ارتفاع واجهش وزنه از روي خط کش قرائت 

بل حمل بوده و در همه جا قابل مي شود و به عنوان مقياسي براي تعيين سختي استفاده مي شود. اين وسيله قا

استفاده است. مدلهاي گوناگوني از چکش اشميت با سطوح انرژي متفاوتي ساخته شده است. براي مثال چکش 

 نيوتن متر توليد مي کند. 74/0انرژي ضربه اي معادل  Lنوع 

خود نگه مي دارد.  کيلوگرم که نمونه را محکم در داخل 20( قاعده فوالدي : قاعده فوالدي به وزن حدودي 2

شکل يا استوانه اي شکل با شعاعي برابر شعاع مغزه قرار مي  Vنمونه هاي استوانه اي شکل داخل يک غالف 

 گيرند.

( آنويل )سندان( فوالدي استاندارد براي کاليبره کردن چکش: نمونه مورد آزمايش بايد معرف سنگ مورد 3

نوع بايد  اشميت قطعات بزرگتر براي آزمايش استفاده شود. چکشمطالعه باشد. در صورت امکان بهتر است که از 

http://clinicbeton.ir/%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA/
http://clinicbeton.ir/%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA/
http://clinicbeton.ir/%D8%A8%D8%AA%D9%86/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA/


سانتي متر باشد  6حداقل ميلي متر( يا بزرگتر و يا نمونه هاي بلوکي شکل که هر ضلع آنها  54روي مغزه هاي )

 مورد استفاده قرار گيرد.

 مراحل انجام آزمايش اشميت:

الف( چکش اشميت قبل از هر آزمايش توسط يک آنويل )سندان( استاندارد، کاليبره مي شود. ميانگين ده قرائت 

 روي آنويل استاندارد محاسبه شده و از آن براي تعيين ضريب تصحيح استفاده مي شود.

از نمونه که زير پالنژر قرار مي گيرد بايد کامال صاف و پرداخته شده باشد )چه در صحرا و چه در ب( سطحي 

 آزمايشگاه(. اين سطح و همچنين ماده سنگي زير آن از هر گونه ناپيوستگي موضعي مربوط به توده سنگ باشد.

مايش از هرگونه تکان يا لرزش پ( قطعات مجزا و سنگ را بايد محکم به يک پايه صلب بست تا نمونه در طي آز

 محفوظ باشد.

 که است بهتر ISRM ت( مقدار سختي بدست آمده بستگي به راستاي قرار گيري چکش دارد. طبق پيشنهاد

 قرار بگيرد. پايين سمت به قائم يا و افقي باال، سمت به قائم وضعيت سه از يکي در چکش

سانتيمتر کمتر نباشد و چنانچه سطح  5. 2بار انجام شود و فاصله هرکدام از هم  10در هر سطح آزمايش  -

 بتن خرد و شکسته شود آن نتيجه قابل قبول نيست.

 واحد با ميانگين فاصله دارند حذف گردد. 6اعدادي که بيش از  -

 است.نمونه حذف شود کل آزمايش باطل  2اگر بيش از  -

درجه باشد. در صورتي که امکان انجام  5در هر حالت مقدار انحراف چکش نبايد بيشتر از مثبت و منفي 

آزمايش در هيچ يک از جهات ذکر شده نباشد مي توان آزمايش را با زاويه اي دلخواه انجام داد و سپس نتايج را 

وسط کارخانه سازنده چکش ارائه مي شود. براي حاالت قائم و يا افقي تصحيح نمود. منحني تصحيح معموال ت

 زاويه قرارگيري چکش و هرگونه تصحيح انجام شده روي نتايج بايد يادداشت و گزارش گردد.

آزمايش مجزا بايد روي هر نمونه سنگ انجام گيرد. نقاط مورد آزمايش بايد حداقل به اندازه  20ث( دست کم 

ت ايجاد هرگونه درزه و ترک بر اثر ضربه وارده، نتايج آزمايش باطل قطر پالنژر از هم فاصله داشته باشند. درصور

و نمونه مربوطه براي آزمايش هاي بعدي غير قابل استفاده خواهد بود. وجود هرگونه خطا در آماده سازي نمونه و 

 .جاد مقادير پايين تر سختي مي شودروش آزمايش باعث اي

https://www.isrm.net/


 جمله آزمايش هاي غيرمخرب بتن تست چکش اشميت مي باشد. اين آزمايش روشي براي ارزيابي کيفيت و مقاومت نسبي بتن مي باشد.  زا

کشسان و به ويژه سنجش   ده هايما گي هايپذير است که براي سنجش ويژ چکشي برگشت، چکش اشميت 

ها نيز کمک  ها و صخره راي سنجش سختي سنگرود. هم چنين از اين ابزار ب کار مي مقاومت فشاري بتن به

 .شود گرفته مي

  : شرکت کیمیاگران جوانچکش اشمیت انواع 

 ايتاليا  Matestچکش آشميت آنالوگ ساخت کمپاني  .1

 ايتاليا  Matestچکش اشميت ديجيتال ساخت کمپاني  .2

 چکش اشميت آنالوگ )ساخت کشور چين( .3

 ، بروشور و سنگ ساب مي باشد. قابل حمل، جعبه  ست اين دستگاه شامل چکش اشميت

 وسایل مورد نیاز برای آزمایش مقاومت فشاری با چکش اشمیت :

 چکش بازتاب )اشميت( -

 سنگ سنباده جهت سائيدن سطح بتن هوازده و همچنين مسطح کردن سطح بتن -

 کاليبراسيونسانتيمتر جهت  15سندان يا صفحه فوالدي از جنس فوالد بسيار سخت با قطر  -

 انتخاب سطح آزمایش چکش اشمیت:

 ميليمتر مي باشد. 100حداقل ضخامت عضو مورد آزمايش  -

 مناطق متخلخل و داراي ترک و پوسته شده و هوازده نباشد. -

  در مناطق ماله کشيده شده و زبر اعداد بزرگتري نسبت به مناطق قالب بندي شده مي دهد. -

 

 

 


