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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
اي اسـتاندارده  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 ندارداستا 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  سپـ  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 سازمان ملي استاندارد

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 يـت حما 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 حيتصال 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 كميسيون فني 
 -هاي بتنيساخته در سازهبندهاي فشرده پل االستومري پيشآبروان كننده چسب براي نصب «

  »هاويژگي
يا نمايندگي/ سمت و :رئيس

  مير هادي،  بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
 

 )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

  :دبير
  قعري، هما

  )كارشناس ارشد شيمي تجزيه(
 

 گروه پژوهشي ساختماني و معدني

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  

  خدايوندي، ناهيد
  )سراميك-س مهندسي مواد كارشنا(
  

  رحمتي، عليرضا
  )كارشناس ارشد عمران(
  

  سامانيان، حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
 

  شركت شيشه كاوه فلوت
  
  

  شركت پاكدشت بتن
  
  

 پژوهشگاه استاندارد

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 سازمان ملي استاندارد

  حمدكشاورز، م
  )كارشناس ارشد شيمي فيزيك(
 

 سازمان ملي استاندارد

  گلبخش، محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي،  سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 

 سازمان ملي استاندارد

  محرري، حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
 

 فارساداره كل استاندارد استان 

  مرشدي، عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(

 پژوهشگاه استاندارد



 د 

  

 
  مالئي، آزاده

  )كارشناس شيمي(
  

  نوري، اميرعباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
 

  شركت شيشه كاوه فلوت
  
  

 كارشناس استاندارد

  
  

  



 ه 

  

  گفتارپيش 
 -هـاي بتنـي  ته در سازهساخبندهاي فشرده پل االستومري پيشآبروان كننده چسب براي نصب « استاندارد

 شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط  مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه »هاويژگي

هـاي  مهندسـي سـاختمان، مصـالح و فـراورده     اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  يهاجالسـ   دهمين نوزو چهارصد در و
 اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند استناد به ينكا ،است گرفته قرار تصويب مورد 21/2/1392 مورخ ساختماني

 اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شودمنتشر مي ايران ملي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي اردهاياستاند
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه ماخذي بع ومن

ASTM D 4070 – 08, Standard Specification for Adhesive Lubricant for Installation of 
Preformed Elastomeric Bridge Compression Seals in Concrete Structures 
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-ساخته در سازهبندهاي فشرده پل االستومري پيشآبكننده چسب براي نصب روان

  هاويژگي -هاي بتني

  و دامنه كاربرد هدف    1
براي آسان كردن قرار دهي مورد مصرف روغن چسب هاي ويژگيهدف از تدوين اين استاندارد تعيين  1-1

بند را به هايي كه آبنآو  ،با روكش فوالد يدر بتن يا درزهاي ساختهآب بندهاي فشرده پل االستومري پيش
  .است ،كنندمتصل مي ،بندي در برابر آبهاي اتصال براي عايقصفحه

در صورت وجود چنين مواردي، . تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده استاين استاندارد  در 2 -1
 .د استي كاربر اين استاندار مسئوليت برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و اجراي آن بر عهده

  

  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 جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن يهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالح

ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آنتجديدنظر و اصالحيه

  :جع زير براي اين استاندارد اجباري استااستفاده از مر
2-1 ASTM D 1084, Test Methods for Viscosity of Adhesives 

  

  كليات     3
اورتن تركيب پلي  ،آوري شده ، در برابر رطوبت عملبودهيك مولفه تركيبي  به صورت بايدروغن چسب 

  .باشد حالل هيدروكربن آروماتيك به همراهشده  گسترده
بند  آب بايد ،كار واقعيبند در درز را فراهم سازد و در دامنه  سازي مناسب براي قرارگيري آب روان بايدتركيب 

و بطور موثر درز را در برابر نفوذ  ،هاي تكراري انبساط و انقباض بچسباند در سراسر چرخه راد را به سطح درز
  . رطوبت عايق سازد

 الزامات فيزيكي         4

  . منطبق باشند 1با خواص فيزيكي شرح داده شده در جدول  بايدمواد 
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  الزامات فيزيكي -1جدول 
  بند آزمون الزامات هاگيويژ

  1-9 60  )درصد -حداقل( محتويات جامد
  يكنواختي

  
يكنواخت،بدون حباب و جمع شدگي 

  و بدون ته نشيني در ظرف
-  

  
 )cP(گرانروي 

  )حداقل( نسبت برش
  :هاي زير براي گرانروي در محدوده

100000 -20000  
200000-100001  
300000-200001  

  )حداكثر(نسبت برش

300000-20000  
  
  

5/1  
0/2  
5/2  

4  

9-2  
9-2  

  
  
  

9-2  
9-3  

  4-9  2  )ساعت-حداقل(دوام روغن كاري 
  6-9  -  افت

  مقاوم در برابر پوسته شدن
  گرمي 500ي  با وزنه
  گرمي 1000ي  با وزنه

  دقيقه 3حداكثر طول پوسته بتن در 
-  

  mm12   

  
  
  

ماه از ساخت محصول هيچ 6پس از   داري زمان نگه
كه با هم زدن (شينين گونه پوسته و ته

اي وجود  قابل مالحظه) از بين نرود
  نداشته باشد

-  

  
  
  

 نمونه برداري         5

ليتر بوده و مخلوطي از سه يا چند محفظه مختلف كه از چند  1در حجم  بايدهاي روغن چسب   نمونه 1- 5
هستند كه  اي تمامي مواد كامل شده ،منظور از يك محموله. باشد ،اند طور تصادفي انتخاب شده همحموله ب

ي ها هر يك از محفظه. اند صورت يك واحد توليد شده هب، يوستهزمان يا پطور هم هببندي،  پيش از بسته
  . گذاري گردند ر و موم شده و براي رديابي نشانهدوباره مه بايدبرداري شده  نمونه

برداشته ، از ارسال يا در زمان تحويل هر محموله در زمان ساخت يا در انبار محصول پيش بايدها  نمونه 2- 5
 .شوند

 شرايط آزمون        6

پيش از تمامي مواد و تجهيزات . انجام شوند C 2±23° در شرايط آزمايشگاه استاندارد در دماي بايدها  آزمون
  . گهداري شوندمنظور اطمينان از وضعيت پايدار ن هدر اين شرايط براي مدت زمان مناسب ب بايدانجام آزمون 
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 آماده سازي آزمونه ها        7

  . ميلي ليتر  از روغن چسب را كامال مخلوط كنيد 500تقريبا  ، در يك قوطي گرد ،وسيله يك ماله مربعي هب

 وسايل         8

  آون 8-1
  . را داشته باشد C°2 ± 105داراي هواي در جريان با قابليت نگهداري دما در بازه بايد     
  سكومتروي 8-2
 TA, TB, TC, TDو محورهاي helipathهمراه با پايه  RVTمدل  Brookfieldيك ويسكومتر ساخت بايد    

 .باشدTE و

  باريكه هاي الستيكي 8-3
از يك ديوار  بايدباشد و  ميلي متر 5/1ميلي متر  و ضخامت  25پهناي  ،ميلي متر 150به طول  بايد    

 ،چسبد با روغن چسب مي كه بندي دهنده آب بدست آيد كه نشان ستومريپل عايق پيش ساخته اال بيروني از
 . باشد

  بتنيهاي  كبلو 8-4
 ساخته شده به آن بچسبد بايد بند كه آب بتنيميلي متر و از بتن مشابه با  )75×200×200(در ابعاد    

روز در شرايط  7قل مدت حدا هروز در يك اتاق مرطوب پس از آنكه ب 14براي حداقل  بايدها  بلوك. باشد
شن  ،و پيش از آزمون ودهصيقلي ب بايدسطح انجام آزمون . شوندآوري  عمل ،داري شدندعادي آزمايشگاه نگه

 .شود شويي

  غلتك فوالدي 8-5
  كيلوگرم 5/4ميلي متر  به وزن  50يك غلتك مناسب با پهناي    

  بلوك هاي فوالدي 8-6
  كيلوگرم 5/4به وزن  لي مترمي 50ميلي متر در پهناي  165به طول    

  ها وزنه 8-7
 گرمي 1000گرمي و  500هاي  هوزن   

 1نمودارهاي ورق آزمون با سطح صافاي يا  هاي شيشه صفحه 8-8

 2)دكتر بليد(اعمال كننده فيلم رنگي  8-9

 روش هاي آزمون        9

  محتويات جامد   9-1
  .قرار دهيد وش دارظرف توزين درپگرم از چسب را در يك  20حدود  9-1-1

                                                 
  : موارد زير مي باشد فحاتنوع صتامين كنندگان اين  -1

Morest Co., 211 Centre St., 
New York, NY 10013; and Leneta Co., P.O. Box 576, Ho Ho Kus, NJ 07423. 
2 - Paint Film Applicator (doctor blade) 
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با اي را زن كوچك شيشهيك ظرف كوچك خشك كننده از فويل آلومينيومي همراه با ميله هم 9-1-2
 درپوشوزن كنيد،  )داخل ظرف( گرمبا دقت يك ميليرا  گرم از چسب 5/1. وزن كنيدگرم ميلي 1تقريب 
به صورت يك  ا كمك ميله همزنب )صفحه( چسب را به طور يكنواخت در تمام كف ظرف . بگذاريدرا  ظرف

  .اليه نازك پخش كنيد
براي مدت C 2±105° در يك آون با هواي درجريان دردماي  ظرف را همراه با ميله و محتويات 9-1-3

  . يا تا زماني كه به وزن ثابت برسد قرار دهيد دقيقه 5 ±ساعت 3 زمان 
انه قرار دهيد و بگذاريد تا پيش از رساندن ظرف گرم همراه با ميله و محتويات را فورا در يك خشك 9-1-4

 .دميلي گرم با دماي اتاق هم دما شو 1وزن به نزديكترين مقدار به 

  :درصد محتويات جامد را بصورت زير محاسبه كنيد 9-1-5
(Wr/ Ws)×100 

  :كه در آن
Wr  گرم  مانده برحسب باقيوزن  
Ws گرم وزن آزمونه برحسب   

  

   گرانروي و نسبت برشي  9-2

  گرانروي   9-2-1
از . بدست آوريد 1-2استاندارد بند  Bمطابق با روش  C  2±23°ماده را در دماي 1بروكفيلد گرانروي   

استفاده  rpm5 در سرعت  TEو  TA, TB, TC, TDو محورهاي  helipathويسكومتر بروكفيلد همراه با پايه 
  .يدگزارش كن) نتي پوآزاس(  mPa.sگرانروي را بر حسب  .كنيد

  نسبت برش   9-2-2
و سپس  rpm5/2  گرانروي مواد را در سرعت  ،ايد عيين گرانروي از آن استفاده كردهبا محوري كه براي ت   

 :نسبت برش را بصورت زير محاسبه كنيد  .اندازه گيري كنيد rpm 5/0 در سرعت 

  rpm 5/2تقسيم بر گرانروي در سرعت  rpm5/0 گرانروي در سرعت = نسبت برش 

  كاري دوام روغن 9-3
ميلي متر  75/0 ± 10/0 ميلي متر و ضخامت 150طول  ،ميلي متر 78تا  65ه پهناي يك باريكه روغني ب   

له مالش انگشت وسي هكاري را بدوام روغن .تابلو آزمون كاغذي داراي سطح صاف بچسبانيدبه صفحه شيشه يا 
كاري را در زماني كه در آن دوام روغن .آزمون كنيد ،دقيقه 30دار در فواصل زماني  بر روي تابلو پوشش
  .گزارش كنيد ،طور قابل توجهي افزايش يابد و مواد زبر و چسبناك گردند هكشش و اصطكاك ب
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  افت   9-4
اي يا تابلو آزمون كاغذي با سطح هموار  از مواد را به صفحه شيشه mm  01/0 ± 75/0-يك فيلم به ضخامت 

بر محور   صورت عمود هاي يا تابلو را ب صفحه شيشه .)شرح داده شده است 3-9كه در  به صورتي (اعمال كنيد
 .از نظر افت و كاركرد بررسي كنيد آن را ،پس از يك ساعت .داريدنگه ،ميليمتري از نوار افقي 150

- كار ميهب پژوهشي اصداين آزمون صرفا براي مق ،جاكه يك دقت تخميني براي اين آزمون برآورد نشده استاز آن: يادآوري

 .استفاده كرداز اين آزمون براي پذيرش يا رد مصالح نبايد  ،بنابراين .رود

 آزمون مقاومت در برابر پوسته شدن    9-5

وسيله يك چرخ سمباده زني زبر يا ديگر ابزار  هميلي متري را ب 25يك سطح از نوار الستيكي  9-5-1
 ،را با چسب روغني تازه مخلوط شده بتنير الستيكي و سطح بلوك با فرچه سطح زبر نوا .زبر كنيد، مناسب

   .پوشش دهيد
ميلي  50دار را در كنار هم قرار داده و نوار الستيكي رابا غلتك فوالدي درنگ سطوح پوششبي 9-5-2

. ثانيه طول بكشد 2 طوري كه هر نورد ،به.نورد كنيد طور مستقل هب دفعه ششكيلوگرم  5/4به وزن متري 
بلوك فوالدي را بر روي نوار ميلي متر  50 وجه به پهناي. واد اضافي را از لبه هاي نوار الستيكي پاك كنيدم

  .ساعت تحت اين حالت قرار دهيد 48آزمونه را براي  .قرار دهيد
از انتهاي نوار  ميلي متر 25 .بلوك را از روي نوار برداريد ،سازي با بلوك فوالديپس از سخت 9-5-3

طور افقي و به سمت  هكه نوار الستيكي ب بتنيآزمونه را با سطحي از بلوك  .ي را از بتن جدا كنيدالستيك
گرمي را از انتهاي آزاد نوار الستيكي  500دقيقه يك وزنه  3براي مدت  .داريدنگه ،پايين به آن چسبيده است

فاصله نوار الستيكي كه از بتن جدا  ،يمترميلي 1وزنه را برداشته و به دقت در نزديكترين نقطه  .آويزان كنيد
  .گرمي تكرار كنيد 1000اين كار را با وزنه  .گيري كنيدشده است را اندازه

دقيقه  3اگر آزمونه در كمتر از  .متر گزارش كنيددقيقه را بر حسب ميلي 3نتايج پوسته شدن در  9-5-4
  .را گزارش كنيد دن و زمان ثبت شدهپوسته ش 100%كامال پوسته شود آنگاه بايد 

- كار ميجاكه يك دقت تخميني براي اين آزمون برآورد نشده است، اين آزمون صرفا براي مقاصد پژوهشي بهاز آن: يادآوري

 .بنابراين، نبايد از اين آزمون براي پذيرش يا رد مصالح استفاده كرد. رود

  نامه و پذيرشگواهي         10
مشخص شده و در زير كه توسط خريدار  يهاياساس يكي از دستورالعملبر  بايدپذيرش روغن چسبنده  10-1

  :آمده است، صورت پذيرد
شامل يك رونوشت از  بايدنامه اين گواهي .اشاره به انطباق با الزامات آزمون دارد  كهنامه يك گواهي 10-1-1

بدين ( نتايج آزمون همراه با يك رونوشت از ،فروشنده توسطگزارش آزمون سازنده يا يك صورت وضعيت 
نامه هر گواهي .باشد )اندآزمون و بازرسي شده ،برداريمضمون كه مصالح مطابق با مقررات اين معيار نمونه

بوسيله يك نماينده ذي صالح از طرف فروشنده يا سازنده به امضا  بايدآماده شده است  صورتكه به اين
  .برسد
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انجام آزمون و  ،بردارياشاره به نمونهكه  مستقلسازمان يك وسيله  هنامه صادر شده بيك گواهي 10-1-2
وسيله يك نماينده  هب بايدسان تهيه گردد نامه كه بدينهر گواهي. بازرسي مطابق با مقررات اين معيار دارد

 . شود امضا سازمانصالح از طرف ذي

  مشخصهخريدار هر يك يا تمامي مواد مطابق با مقررات  توسطانجام آزمون  10-1-3

 .باشد مورد توافق خريدار و فروشنده ي كهديگر هر روش 10-1-4

  داري  زمان نگه         11
در . به آزمايش توسط خريدار در كارگاه واگذار گردد بايدماه  6داري كاال به مدت  تعيين مدت زمان نگه

  . مرجوع گردند بايد ،نباشند هدر كارگاه در زمان استفاد1مطابق با الزامات مندرج در جدول  ،كه مواد صورتي

  بسته بندي          12
گونه اي ساخته شده اند كه هكه اين محفظه ها ب ،ليتري بسته بندي گردند 25و  5در محفظه هاي  بايدمواد 

  . بتوان اطمينان حاصل كرد كه بوسيله حمل كننده هاي مرسوم پذيرفته گردند

  نشانه گذاري        13
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