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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين 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  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران ملي استانداردسازمان 

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

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

                                                 
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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  استانداردتدوين  يون فنيسيكم
 شده سخت يگوگرد بتنپليمري گوگردي و اصالح كننده گوگردي براي استفاده در  چسباننده«

  »هاويژگي  – مقاوم به مواد شيميايي
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  شرقي، عبدالعلي
  )دكتراي مهندسي عمران(

  دانشگاه شهيد بهشتي

    :دبير
  مجتبوي ، سيدعليرضا

  )سراميك -كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد  

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضا
  رحمتي،عليرضا

  )كارشناس ارشد سازه(
  

  سامانيان ،حميد
  )سراميك - كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  شركت پاكدشت بتن
  
  

  پژوهشگاه استاندارد

  عباسي رزگله  ،محمدحسين
  )سراميك -كارشناس مهندسي مواد(
  

  استانداردسازمان ملي 

  عباسي ،محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

مركز آموزس عالي انقالب 
  اسالمي

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(

  استاندارد استان فارساداره كل 
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  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهشگاه استاندارد
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  ش گفتاريپ
شـده  سـخت   يگوگرد بتنپليمري گوگردي و اصالح كننده گوگردي براي استفاده در  چسباننده« استاندارد

 سـازمان ملـي  توسـط   مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پيش كه  »هاويژگي – مقاوم به مواد شيميايي

مهندسـي   اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  سيصـدو نـودو هفتمـين    در و شده تدوين و تهيه ايران استاندارد
 بـه  اينـك  ، اسـت  گرفته قرار تصويب مورد  22/12/91 مورخ ساختماني  ياه هدروآرف وساختمان و مصالح 

 مصـوب  ايـران،  صنعتي تحقيقات و استاندارد   مؤسسةمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

  .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن

خـدمات،   و علـوم  ع،يصنا نةيزم در يجهان و يمل يها شرفتيپ و تحوالت با يهماهنگ و يهمگام حفظ يبرا
ن يـ ا ليتكم و اصالح يبرا كه يشنهاديپ هر و شد خواهد نظر ديتجد لزوم مواقع در رانيا يمل ياستانداردها
ن، يبنـابرا  . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط يفن ونيسيكم در نظر ديتجد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده يمل ياستانداردها دنظريتجد نيآخر از همواره ديبا
  
 :است ريز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد نيا ةيته يبرا كه يبع و ماخذمن

  
ASTM C1159,1998(2012), Standard Specification for Sulfur Polymer Cement and Sulfur 
Modifier for Use in Chemical-Resistant, Rigid Sulfur Concrete
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گوگرد  بتنپليمري گوگردي و اصالح كننده گوگردي براي استفاده در  چسباننده
  هاويژگي – مقاوم به مواد شيميايي شده سخت

  هدف  و دامنه كاربرد  1
 اصالح كنندهو  پليمري گوگردي هايچسباننده يبرا يالزاماتتعيين  استانداردهدف از تدوين اين  1-1

به منظور افزايش مقاومت و  ييايميمقاوم به مواد ش سخت شده يگوگرد بتناستفاده در  يبرا يگوگرد
  .است گيرش سريع بتن

ك مطابق با يصورت هر اينر يرد، در غيگيقابل توجه را در بر نم يمنيموارد ا ين استاندارد تماميا 1-2
هاي حدوديتم ايين كارييو سالمت و تع يمنيمناسب ا هاي كارآيين ياده سازيپ. كاربرد آن ارائه شده است

  .ش از استفاده بر عهده كاربر استاندارد استيپ وضع شده

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه در صورتي كه به
ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر نيست

  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه
  :تاندارد اجباري استاستفاده از مراجع زير براي اين اس

روش آزمون دانه بندي سنگدانه هاي ريزودرشت ،1378سال : 4977استاندارد ملي ايران به شماره  2-1
  توسط الك

2-2 ASTM C 267, Test Methods for Chemical Resistance of Mortars, Grouts, and Monolithic 
Surfacings and Polymer Concretes. 
2-3 ASTM C 904, Terminology Relating to Chemical-Resistant Nonmetallic Materials. 
2-4 ASTM D 70, Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer 
Method). 
2-5  ASTM D 4402, Test Method for Viscosity Determination of Asphalt at Elevated 
Temperatures Using a Rotational Viscometer 

  اصطالحات و تعاريف  3
  .رودكار ميبه 3- 2در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در بند 
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  يگوگرد يهابتنب يانواع و ترك  4
كه با ان اديتسيكلوپننوع  يهادروكربنيهر دو از ه. روديبكار م يتجار يگوگرد بتندر حال حاضر دو نوع 

هر . متفاوت است يگوگرد بتند يتول يندهاياما فرآ .انداند استفاده كردهواكنش داده يمريگوگرد بصورت پل
  .ح داده شده استيتوض 2- 4تا  1-4 يبطور مشروح در بندها يفن آور

   1نوع       4-1
و  انسيكلوپنتاديدياز  مخلوطيحاصل از واكنش  يپليمري گوگرد چسبانندهاز  1نوع  يگوگرد يهابتندر 

  .استفاده شده استبا گوگرد  انهاي سيكلوپنتادياولگومر

   2نوع  4-2
ي گومريمر اوليك پليحاصل از واكنش گوگرد با  يگوگرد اصالح كنندهك ياز  2نوع  يگوگرد يهابتندر 

ند يفرآ حيندر محل و در  يبا گوگرد عنصر يگوگرد اصالح كننده. استفاده شده است يانسيكلوپنتادي
  .گرددي،  مخلوط ميگوگرد بتند يتول
  
  هاويژگي    5

و اصالح كننده طبق جدول  1چسباننده پليمري گوگردي بايد مطابق جدول هاي فيزيكي و شيميايي ويژگي
  .باشد 2

  1پليمري گوگردي براي استفاده در بتن گوگردي نوع  چسباننده -1جدول 
 روش آزمون مقدار ويژگي

  2-2طبق بند   0/95 ± 0/1 وزنيگوگرد ، درصد 
  2-2طبق بند   0/5 ± 5/0 كربن ، درصد وزني

  2-2طبق بند  5/0 ± 05/0 هيدروژن ، درصد وزني
 4-2طبق بند  C°25 )F°77( 02/0 ± 90/1در  وزن مخصوص

 5-2طبق بند  100تا  C° 135)F°275( 25 نتي پوآز در دماياگرانروي ، س
  1-2طبق بند   6  )حداكثر)(مترميلي(اندازه دانه

 

  2اصالح كننده گوگردي براي استفاده در بتن گوگردي نوع   - 2جدول 
 روش آزمون مقدار ويژگي

  2-2طبق بند   80 0/2 گوگرد ، درصد وزني
  2-2طبق بند   18 0/1 كربن ، درصد وزني

  2-2طبق بند   0/2 1/0 هيدروژن ، درصد وزني
 4-2طبق بند  C°25 )F°77( 02/0  71/1در  وزن مخصوص

 5-2طبق بند  100تا  C° 135)F°275( 35 نتي پوآز در دماياگرانروي ، س
  1-2طبق بند   6  )حداكثر)(مترميلي(اندازه دانه
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   يگذارهو نشان يبندبسته   6
طور هشوند كه ب يبندمناسب بسته يهادر محفظه بايدگوگرد  اصالح كنندها ي پليمري گوگردي چسباننده
مان موجود در آن يسازنده، شماره محموله و وزن س يات، نام و نشان تجاريمشخص كردن محتو يواضح برا

بسته  يتمام. ز در نظر گرفته شودين مواد نيم ايحج يهادر محموله بايداطالعات مشابه  .اندشده يارگذنشانه
  . ط خوب باشنديدر شرا يدر زمان بازرس بايدها يبند

ن مشخصه را برآورد ين موضوع كه فرآورده اين كننده با اشاره به ايت تاميد و مسووليبه صالحد بايدها بسته
  .شوند يذارگهسازد، نشانيم

  انبارش   7
ح يصح يبازرس يآسان برا يكه امكان دسترسيطورهز انبار گردند بيخشك و تم يك فضايدر  بايدمصالح 

نبار ا )C 40 )°F 105°ط، معموال كمتر از يمح يدر دما بايدگوگرد  اصالح كننده. هر محموله فراهم گردد
  .گردند

  
  نامه سازندهيگواه   8

ج يبر ارائه نتا يك گزارش از سازنده در زمان حمل مبنيا درخواست، يدار در قرارداد يبر اساس درخواست خر
د كه الزامات يح نمايو در آن تصره گردد يا انتقال تهيد ين توليصورت گرفته بر نمونه مواد در ح يهاآزمون

  .برآورده شده است استانداردن يا
  


