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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور       

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدین ترتیب، استاندارداایی .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مربتوط کته   میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

I)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد SO)1 9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون(I EC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3(CAC) کشتور  در 

پیشترفت   آخترین  از کشور ، خاص اا  نیازمند  و کیی ررایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا 

 و ستالمت  کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

 متی  سازمان نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب با وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبتار   را آن بنتد  و درجته  صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند

 آمتوز،،  مشتاوره،  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید. 

کادیبراستیون   و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی،

 تأییتد صتالحیت   نظتام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کنتد  نظارت متی  آن اا عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                   
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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 پیش گفتار

ویس آن در ن که پیش «رو، آزمون -اپوکسی -رزین سازگار  حرارتی بین بتن و پورش»استاندارد 

 ررکت صنایع ریمی ساختمان آبادگران سازمان میی استاندارد ایران با امکار  اا  مربوط توسط کمیسیون

استاندارد مهندسی ساختمان و  جالس کمیته مییتهیه و تدوین رده است و در چهارصد و رصت و افتمین ا

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  12/11/1329  وراا  ساختمانی م مصادح و فرآورده

عنوان  ، به1331مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 3

 ود.ر استاندارد میی ایران منتشر می

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

الح و تکمیل این استاندارداا  میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اص

 توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد ه رودیاستاندارداا ارا

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM C 884/C 884M: 2010, Standard Test Method for Thermal Compatibility Between 

Concrete and an Epoxy-Resin Overlay 
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 «روش آزمون -اپوکسی-رزينسازگاري حرارتی بین بتن و پوشش »

 هدف  1

پایه رزین  بر ی است کهاایرناسایی آن دسته از فرموالسیونبرا   یرورادف از تدوین این استاندارد تعیین 

امکان  معرض تغییرات دمایی،با قرار گرفتن در  کهند روپورش بتن استفاده میعنوان   بوده و به اپوکسی

 اا بروز نماید.جداردگی از سطح بتن را دارند. این تغییرات دمایی ممکن است در محل پروژه

 

 دامنه کاربرد  9

اا  بتنی ساز  کف برا  اپوکسی مالتاایی از  پورش ساخت در این رو، آزمون مختص مواد  است که 1-1

  نامناسب اتفاق بیفتد، نشان دانده جداردگی یبتنساز   کفکه بین پورش و رود. در صورتیاستفاده می

 بودن ماده مورد استفاده است.

اعمال  آور  رده عمل خشک و بتنی رو  یک صفحه ماسه-یک الیه از مالت اپوکسی ،در این رو، آزمون 1-1

 93و سیسیوس درجه  -91تغییر دمایی کل تحت پنج سی آزمونه اپوکسی، پورش آور  عملرود. پس از می

ردن  اپوکسی و بتن بیانگر رداتصال مالت  امتداد محلاا  ن دیک ترکبروز گیرد.  قرار می سیسیوس درجه

 آزمون است.
 که تاس استاندارد کاربراین وظیفه کند. بنابراین نمی بیان را رو، این کاربرد به مربوط ایمنی موارد تمام استاندارد این -هشدار

رزین اپوکسی حاو  . کند مشخص را آن اجرا  اا  محدودیت استفاده، از قبل و کرده رعایت را بهدارت اصول و موارد ایمنی

یا خار، چشم و یا پوست رود. افراد  که با این ماده در تماس استند باید پورش  مواد  است که ممکن است موجب سوز، و

که این ماده رو  پوست ریخته رود باید با پارچه خشک از  کی دارته بارند. در صورتیمحافظ مانند دستکش الستیکی یا پالستی

 نفوذاا استفاده نشود، چرا که باعث  خوبی رسته رود. برا  پاک کردن آن از حالل رو  سطح پوست پاک رده و با آب و صابون به

 رود.ضرر در نظر گرفته میعنوان مواد بی رده به آور  عملگردد. رزین اپوکسی زا به داخل پوست می مواد حساسیت

 

 الزامیمراجع  7

 اا ارجاع داده رده است.  به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود. ی از این استاندارد میی ایران محسوب مین ترتیب آن مقررات ج یبدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن  اصالحیه تشار ارجاع داده رده بارد،که به مدرکی با ذکر تاریخ ان در صورتی

اا ارجاع داده رده  تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر این

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن   هاست، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحی

 ا  این استاندارد اد امی است:استفاده از مراجع زیر بر

 ؛ااویژگی -اا  بتنسنگدانه ،399رماره ایران، میی استاندارد 3-1
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 اا  سیمان پرتیند؛ویژگی ،332رماره ایران، میی استاندارد 3-9

 ؛ااویژگی -مواد اف ودنی ریمیایی -بتن ،9239رماره ایران، میی استاندارد 3-3

 -اا  ایدرودیکی، ماسه مرجع برا  استفاده در آزمون سیمان19312میی ایران، رماره استاندارد  3-2

 ؛اا ویژگی
3-5 ASTM C 672/C 672M, Standard Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces 

Exposed to Deicing Chemicals; 

3-6 ASTM C 881/C 881M, Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for 

Concrete; 

3-7 ASTM C 150/C 150M, Standard Specification for Portland Cement. 

 

 اصطالحات و تعاريف  4

 .به کار می رود 6-3در این استاندارد اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد بند 

  

 وسايل  5

 ؛3-3مطابق استاندارد مندرج در بند قادب،  5-1

 ؛سیسیوس درجه  -91±9س  دما با قابییت تامین فری ردستگاه  5-1

 بتن با ابعاددارتن پورش مالت اپوکسی رو   برا  نگه که ی یا فی  چوب قادب ،دارنده نگه قادب 5-7

  متر مییی 13ادف از کاربرد این قادب تامین ضخامت یکنواخت  .رود کار برده می بهمتر  مییی  399×399×33س

 بارد. وکسی رو  بتن میپورش مالت اپ

 

 مواد  6

 ؛9-3مندرج در بند ، مطابق استاندارد 9یا نوع  1نوع سیمان پرتیند  6-1

 ؛2-3مندرج در بند مطابق استاندارد  ماسه استاندارد، 6-1

اا  دررت باید در  سنگدانه ،1-3مندرج در بند  داستاندار اا  ری  و دررت مطابق سنگدانه، سنگدانه 6-7

طبیعی  منشا دارا باید  ا  ری ا متر بارد. سنگدانه مییی 93حداکثر اندازه آن، زدگی دوام دارته و  ررایط یخ

 بارد؛

 .3-3مندرج در بند مطابق استاندارد ، حباب اوا سازاف ودنی  6-4

 

 

 

 برداري نمونه  0

 معرف تهیه رود.  زده و از ارکدام نمونه خوبی ام به رااپوکسی  -ابتدا ار یک از اج ا  نمونه رزین 3-1
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ا   از یک ج  با خواص ظاار  متفاوت وجود دارته بارد، از ار یک نمونه جداگانه چند بسته چنانچه 3-9

نمونه معرف نهایی از آن تهیه  ،اا  اخی رده با یکدیگر نمونهپس از مخیوط نمودن    تهیه و1-3سمطابق بند 

 رود.

بند  نمونه معرف تهیه  دید رده مورد نظر بارد، باید قبل از بستهبردار  از بهر یا محموده تو چنانچه نمونه 3-3

 رود. 

عنوان نمونه بردارته  درصد وزنی به پنجبند  رده صورت گیرد، حداقل  بردار  از کاال  بسته اگر نمونه 3-2

 رود.

 

 بتنی قطعات ساخت 8

بارد و مطابق  3-3رج در بند بتن اوازایی رده مطابق استاندارد مند  اختالط نسبت -هاي اختالط نسبت 8-1

 ساخته رود.دو قطعه  با آن

ن پایا با این تفاوت که .ساخته رود 3-3استاندارد مندرج در بند  بتنی مطابق قطعه -ساخت قطعه بتنی 8-1

 کشی بارد. ماده عمییات ساخت پس از

با این تفاوت  .انجام رود 3-3استاندارد مندرج در بند مطابق  بایداا  بتنی آور  قطعه عمل -آوري عمل 8-7

 .طول انجامد بهروز  12باید حداقل در معرض اوا ردن  خشک که

ذرات کرده و  1پاری ماسهرا  قطعه بتنیقبل از اعمال مالت اپوکسی، سطح رویی  - سازي سطح آماده 8-4

 .را با استفاده از برس زبر پاک کنیدسست 

 

 هاآماده سازي آزمونه 3

ن، با داخیی آ دیواره سطح به یکدیگر متصل رود و سپساا  بتنی قطعه ده در اطرافدارن اج ا  قادب نگه 2-1

 .اده رودپورش د یک ماده رااساز مناسب

. دپورش دا را ا  تهیه رود که بتواند سطح دو آزمونهاپوکسی به اندازهمالت  -تهیه مالت اپوکسی 3-1

یک قسمت  ازا  بهاختالط نموده و سپس است تحت ررایطی که تودید کننده آن اعالم کرده  رزین اپوکسی

 .دگردبه طور کامل مخیوط و  اضافه رن استاندارد یکمطابق با جدول ، آنحجمی از 

 

                                                   
1
sand-blast 
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 نسبت حجمی اختالط رن استاندارد با رزین اپوکسی -یک جدول

 *اپوکسی رزین رده 1گرانرو  بدون پرکننده حاو  پرکننده

 یک رده مگرانرو  ک قسمت حجمی 3 قسمت حجمی 3/9

 دو رده گرانرو  متوسط قسمت حجمی 3/9 قسمت حجمی 9

 سه رده گرانرو  زیاد - قسمت حجمی 1

 تعیین گردد. 6-3اپوکسی بر اساس مقادیر گرانرو  مندرج در استاندارد بند رزین  بند  رده*

 

یک  تا ایجاد مو از قیم   با استفادهآستررو   رود.اعمال  9ابتدا الیه آستر  -مالت اپوکسی نحوه اجراي 3-7

 92پس از گیرت  .روددارنده اعمال  نگه قادب. مالت اپوکسی تا باال  رود پرداختطور کامل  به الیه نازک

آور   عمل سیسیوس درجه  93±1س روز در دما  رشبه مدت رود. مالت اپوکسی جدا  اا قادب  ساعت، اج ا 

تا دید بهتر  از خط تماس بتن و  داده رودیا بر،  یدهسای م بارد که سطوح عمود  بتنالز ممکن استرود. 

 .به دست آیداپوکسی مالت 

 

 روش انجام آزمون  17

 و سپس به ادهساعت قرار د 92مدت  فری ر به دستگاه ه درآزمونمالت اپوکسی، دو  آور  عمل پس از اتمام زمان

بار  چهار دوره. این رود دار  ما نگهساعت در این د 92مدت  منتقل و به سیسیوس درجه  93±1س دما اتاق با

 .تکرار روددیگر 

 

 نتايج نیاب  11

معنا    اتصال به امتداد محل دراا  افقی در بتن  بتنی یا پدید آمدن ترک قطعهجدا ردن مالت اپوکسی از 

-رزینسیستم  ،اا در ار کدام از نمونه ااار یک از این پدیدهدر صورت مشااده است.  مردود ردن سیستم

 عنوان نمونه رد رده گ ار، رود.  اپوکسی مورد آزمون باید به

 آزمون گزارش  11

 گ ار، باید رامل موارد زیر بارد: 

 ؛ارجاع به این استاندارد میی ایران 11-1

 ؛مشخصات آزمایشگاه محل آزمون 11-1

 ؛درج عبارتی مبنی بر قبول یا مردود بودن  نمونه 11-7

                                                   
1-Viscosity 

2-Primer 
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 اريبیدقت و   17

گیر  سازگار  حرارتی بین بتن و  این استاندارد جهت اندازه اریبی و دقت وجود بر مبنی  ارریگ ایچگونه

  این مطیب است که آیا پورش اپوکسی از  ین آزمون صرفا بیان کنندهاپورش اپوکسی وجود ندارد، زیرا نتایج 

 کند یا خیر. استاندارد تبعیت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


