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

 رده است .  جهت  اجرا ابالغ 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

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

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

 .بارد رسیده تصویب به دادمی استاندارد ایران تشکیل سازمان میی مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

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

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

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  زمینۀدر  فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   ستامانه  گتواای  صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

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

                                                 
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 



 ج 
 

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

تعاريف، الزامات، کنترل کیفیت و -هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه »

 «تزريق بتن: 5قسمت -ارزيابی انطباق
 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 افشین روا، 

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

آذربایجتتان  استتتان اداره کتتل استتتاندارد

  ررقی
                                                           

  دبیر:

 پوربابا، مسعود

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 
 

 ررکت کیفیت آفرینان آذر

 

 

  ): ساسامی به ترتیب حروف ادفبااعضاء 

 نازیالادریسی، 

 سکاررناسی اررد معمار  

 

 اررد ربخانه، بهمن

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سردرود

 

 

 آذربایجتتان استتتان اداره کتتل استتتاندارد

 ررقی

 ، آذر تبری 

 س کاررناسی مهندسی عمران  

 ررکت کیفیت آفرینان آذر

 

 پور، اصغرزمان

 سکاررناسی مهندسی عمران 

 

 عدادتی، حسین

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

 

 

 مجتمع مس سونگون

 

 

 ررکت بتن خاوران

 

 



 د 
 

 عظیمی، حامد

 سکاررناسی اررد معمار  
 

 ادعیومی، بهرنگ فتح

 سکاررناسی اررد معمار  

 

 قدیمی کیجاای، فریده                       

 سکاررناسی اررد ریمی 

 

 متیکر، نسیبه

 عمران مهندسی سکاررناسی اررد

 

 مجتبو ، عییرضا                                                          

 سکاررناس مهندسی مواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد واحد تبری 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

 

آذربایجتتان  استتتان اداره کتتل استتتاندارد

 ررقی

 

آذربایجتتان  استتتان استتتاندارداداره کتتل 

 ررقی

 

 سازمان میی استاندارد ایران

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ه 
 

 یش گفتارپ

تعاریف، اد امات، کنترل کیفیت و -اا  بتنی اایی برا  محافظت و تعمیر سازهمحصوتت و سامانه »استاندارد 

توسط ررکت کیفیت  مربوطکه پیش نویس آن در کمیسیون اا   « ت ریق بتن :3قسمت -ارزیابی انطباق

اجالس کمیته میی استاندارد مهندسی  و افتمین چهار صد و افتادتهیه و تدوین رده است و در  آفرینان آذر

، مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد 19/19/1329اا  ساختمانی مور  ساختمان و مصادح و فرآورده

مصوب بهمن ماه   ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،قانون اصالح قوانین و مقررات موسس 3بند یک ماده 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331

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

نهاد  که برا  اصالح و تکمیل این قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشااستاندارداا  میی ایران در مو

 . بنابراین،  ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار 

 
BS EN 1504-5: 2004, Products and systems for the protection and repair of concrete structures- 

Definition, requirements, quality control and elevation of conformity- part5: Concrete injection 
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 هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه

 :5قسمت  -انطباقتعاريف، الزامات، کنترل کیفیت و ارزيابی 

 تزريق بتن

 دامنه کاربرد هدف و  0  

و اا  دوام  سرامل جنبه معیاراا  انطباق برا  رناسایی، عمیکردبیان اد امات و ، استاندارداین ادف از تدوین 

 روند:بارد که برا  موارد زیر به کار میاا  بتنی میایمنی محصوتت ت ریق برا  تعمیر و نگهدار  سازه

 مراجعه رود ؛ 1-3، به بند Fدسته س با نیرو اا در بتناا و رکافاا، حفرهترک به داخل انتقال پرکننده -

 مراجعه رود ؛ 1-3، به بند Dسدسته پییربا مواد رکل اا در بتنااو رکافاا، حفرهترکپر کردن  -

 مراجعه رود . 1-3، به بند Sسدسته  با موتد متورم رونده اا در بتناا و رکافاا، حفرهترک پر کردن -

 اد امات عمیکرد  این استاندارد ممکن است برا  کاربرداا  خییی ویژه 

سادیاف مرکب تقویت کننده  به سطح سازه بتنی  پیوستگی صفحات خارجی فوتد  یا سایر مواد مناسب -الف

 کاربرداایی .ام قرار گیر  صفحات در چنین  سرامل رو  برا  ااداف اف ایش مقاومت

ساخته در تعمیر و پیوستگی بتن سخت رده به بتن سخت رده، معموت امراه با استفاده از واحداا  پیش -ب

 تقویت کردن.

اجرا  بتن تازه رو  بتن سخت رده با استفاده از درز پیوستگی چسباننده که قسمتی از سازه را تشکیل  -پ

 نند.داد و ضرور  است که به طور پیوسته عمل کمی

برا  کاربرداا  خییی ویژه در ررایط محیطی ردید مانند سرما  ممکن است این استاندارد اد امات عمیکرد  

زدگی یا باراا  زد ده که ردید و ررایط تخصصی مانند تاثیرات تصادفی مثل ررایط ناری از ترافیک یا یخ

 .دارته باردروند، کاربرد نا  اعمال میاد امات عمیکرد  ویژه

 ین استاندارد برا  موارد زیر کاربرد ندارد:ا

 ؛اتستیک مرکباا با  درزگیراا با عریض کردن و درزگیر  آنترمیم ترک -

اا  رسی اطراف، یا در سمعموت داخل خاک پر کردن خارجی حفرات، قرار دادن محصول خارجی در سازه -

 ؛EN 12175فاصیه بین سازه  و خاک  با مالت تماسی مطابق استاندارد 

 کاراا  ت ریقی مقدماتی، برا  متوقف کردن موقت عبور آب طی ت ریق ضد آب. -

 الزامیمراجع   1 

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

 رود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

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

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

 . اا مورد نظر است ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن است
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 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

 ااویژگی -سیمان پرتیند، 332استاندارد میی ایران رماره  1-0

 روش آزمون-تعیین زمان گیرش -سیمان پرتیند، 321استاندارد میی ایران رماره  1-1

رورها  آزمون ریمیایی اندازه گیر  عناصر  -ایدرودیکی سیمانها  ، 1629استاندارد میی ایران رماره  1-8

 اصیی

  سروش وزنی تعیین مواد غیر فرار رنگها و جالاا و رزینها -نگها و جالاا ر، 3293استاندارد میی ایران رماره 1-4

 اا و رزین در حادت مایع امودسیون یا دیسپرسیونپیی مر، 6933استاندارد میی ایران رماره 1-5

 

 : روش پیکنومتر1گیر  دانسیته قسمت اندازه -اااا و جالرنگ ،6232-1ندارد میی ایران رمارهاستا 1-6

        : روش جسم  9گیر  دانسیته قسمتاندازه -اا و جالاارنگ ،6232-9استاندارد میی ایران رماره 1-7

  غوطه ورسگیوده

 روش آزمون -خوا  کششی تعیین  -پالستیکها ، 6691استاندارد میی ایران رماره   1-3

 طبقه بند  -واکنش در برابر آتش برا  مصادح و فرآورده اا  ساختمانی ، 3922میی رماره استاندارد  1-3

 اا  عمومی: روش1قسمت-گیر  خاکستراندازه -ااپالستیک، 19933-1استاندارد میی ایران رماره  1-01
2-11 EN 445, Grout for prestressing tendons — Test methods 

2-12 EN 1240, Adhesives — Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content  

2-13 EN 1242, Adhesives — Determination of isocyanate content 
2-14 EN 1504-1:2005, Products and system for the protection and repair of concrete structures  
– Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part1: Definitions 

2-15 EN 1504-8:2004, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part8:Quality control 

and evaluation of conformity 

2-16 EN 1504-9, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part9:General principles 

for use of products and systems 

2-17  EN 1543, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods — Determination of tensile strength development for polymers 

2-18 EN 1767, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Infrared analysis 

2-19 EN 1771, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods — Determination of injectability and splitting test 

2-20 EN 877-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Reactive functions related to epoxy resins- part1: Determination of epoxy equivalent 

2-21 EN 1877-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Reactive functions related to epoxy resins- part2: Determination of amine functions 

using the total basicity number 

2-22 EN 112188, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of adhesion steel-to-steel for characterization of structural bonding 

agents 



3 
 

2-23 EN 12190, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of compressive strength of repair mortar 

2-24 EN 12614, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods — Determination of glass transition temperatures of polymers  

2-25  EN 12618-1, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — 

Test methods — Part 1: Adhesion and elongation capacity of injection products with limited 

ductility  

2-26  EN 12618-2:2004, Products and systems for the protection and repair of concrete structures 

— Test methods — Part 2: Determination of the adhesion of injection products, with or without 

thermal cycling — Adhesion by tensile bond strength  

2-27  EN 12618-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — 

Test methods — Part 3: Determination of the adhesion of injection products, with or without 

thermal cycling — Slant shear method  

2-28  EN 12637-1, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — 

Test methods — Compatibility of injection products — Part 1: Compatibility with concrete  

2-29  EN 14068, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods — Determination of watertightness of injected cracks without movement in concrete 

2-30 EN 14117, Products systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods —Determination of time of efflux of cementitious injection products  

2-31   EN 14497, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — 

Test methods — Determination of the filtration stability  

2-32  EN 14498, Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Test 

methods — Volume and weight changes of injection products after air drying and water storage 

cycles   

2-33 ISO 9514 , paints and varnishes- Determination of the pot-life of liquid systems-Preparation 

and conditioning of samples and guidelines for testing  

2-34 ISO 13320 , Particle size analysis — Laser diffraction methods 

 

 اصطالحات و تعاريف 8 

      و  EN 1504-1  ،EN 1504-8در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارداا  

ENV 1504-9  اصطالحات و تعاریف زیر نی  بکار می رود: 

8-0  

 تزريقهاي محصوالت و سامانه

 ند.کسازه را ترمیم می، یکپارچگی و دوام بتنیاا  ی که موقع ت ریق به سازهاایمحصوتت و سامانه

 توان در سه دسته مطابق با ااداف کاربرد تقسیم بند  کرد.محصوتت ت ریق را می -يادآوري

8-0-0  
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 (F) با نیرو ها در بتنها و شکافها، حفرهپرکننده به داخل ترک مواد انتقالمحصول تزريق براي 

 آن را دارد. محصودی که قابییت چسباندن سطح بتن و انتقال نیرو از طریق

بدون دریافت  توان برا  ارباع کردناا را میاا و رکافاا، حفرهبرا  انتقال پرکننده به داخل ترکمحصوتت ت ریق  -0 يادآوري

 به کار برد. چسبندگی انتقال نیرو  

که طور دیگر  بیان رده رود مگر این اا به کار میاا و رکافاا، حفرهبه منظور پر کردن ترکمحصوتت ت ریق  -1يادآوري  

 رود.اا به کار میبارد، بنابراین در ادامه فقط عبارت محصوتت ت ریق برا  پر کردن ترک

8-  0-1   

 (D)پذيربا مواد شکل ها در بتنها و شکافها، حفرهمحصوالت تزريق براي پر کردن ترک

 دارند.پییر  که قابییت سازگار  با حرکت متعاقب را محصوتت انعطاف

 

8-0-8  

 (S) شونده ها در بتن با مواد متورمها و شکافها، حفرهمحصوالت تزريق براي پر کردن ترک

اا  اا  آب به مودکولمحصوتتی که قابییت تورم مکرر با جیب آب سدر حادت واکنشی ، به طور  که مودکول

 .محصول ت ریق بچسبند را دارند

و جریان آب به  تراا در ررایط مرطوب، اا، حفرهبند  ترکصورت ژل  تنها برا  ااداف آب این دسته از محصوتت سبه -يادآوري

 روند.کار می

8-1 

 (P) محصول تزريق فرموله شده با چسباننده پلیمري واکنشی

 از یک  قسمتی واکنشآور  چسباننده پییمر  واکنشی است، مربوط به عمل آن ردگیمحصودی که سخت

 به مجموعه است.سخت ردگی چسباننده در  دخیل چسباننده پییمر 

8-8 

 (H) محصول تزريق فرموله شده با چسباننده هیدرولیکی

 ردگی آن مربوط به واکنش ایدراسیون چسباننده ایدرودیکی است.محصودی که سخت
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8-4 

 محصوالت تزريقی 0آوريعمل  دوره

 دوره زمانی در نظر گرفته رده محصول تازه مخیوط رده برا :

یا حداکثر س ، برا  محصوتت ت ریقی فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشیC ◦ 13اف ایش دما تا  -الف

 بارد ؛  C ◦ 13اف ایش دما اگر کمتر از 

 ؛mPa.s 1999رو  به رسیدن گران -ب

 ایدرودیکی.برا  محصوتت ت ریقی با چسباننده برا  رسیدن به کمترین پایدار  فییتراسیون ثبت رده  -پ

 یک آزمون رناسایی تحت ررایط آزمایشگاای استاندارد است. آور دوره عمل -0يادآوري

 است. ml 1999مقدار آزمونه  -1يادآوري

8-5 

 زمان کارآيی محصوالت تزريقی

به مقدار بهر به کار رفته در ررایط حد  برا  برآورده کردن ااداف  دوره زمانی که محصول ت ریقی مخیوط رده

 .ماندکارا باقی می  مورد نظر

 رود.زمان کارآیی توسط تودید کننده اعالم می -0يادآوري

پییر  محصول، تکنودوژ  ت ریق بستگی   واکنشA+Bس زمان کارآیی به دما، رطوبت، حجم محصول مخیوط رده -1يادآوري

و زمان مد نظر ضرور  برا  ت ریق به سازه  پییر  محصول و حجم محصول مخیوط رده مطابق با پارامتراا  مختیفدارد. واکنش

 رود.بتنی انتخاب می

8-6 

 عرض ترک

 گیر  رده بر رو  سطح بتنی که به صورت مکانیکی ترمیم نشده است.عرض ترک اندازه

8-7 

                                                 
1- Pot life 
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 تزريق پذيري

 رود.قابییت محصول ت ریقی برا  نفوذ به ترک که با حداقل عرضی که محصول قبل ت ریق است بیان می

 . mm3/9و  mm1/9  ،mm 9/9 ،mm3/9اند: اا  ترک زیر مد نظر قرار گرفتهعرض -0يادآوري

 .مراجعه رود  2سبه بند  رودپییر  انجام میرود و آزمون ت ریقپییر  توسط تودید کننده اعالم میت ریق -1يادآوري

8-3  

 هاها يا شکافها، حفرهحالت مرطوب ترک

 جریان یافته از ترک مقدار آب موجود در ترک یا

 .، آب جار ترگیرند: خشک، مرطوب، ررایط زیر مورد توجه قرار می -يادآوري

8-3-0  

 خشک

آبی در ترک یا اطراف ترک وجود ندارد. از ورود آب در ترک طی ت ریق و سخت ردن محصول ت ریق جیوگیر  

 رده است.

 رود.رناخته میاگر رنگ ترک و سطح خشک بتن یکسان بارد ترک خشک  -يادآوري

8-3-1  

 مرطوب

 در ترک یا اطراف ترک آب وجود ندارد و تیه آبی بر رو  سطوح اطراف ترک وجود ندارد.

 تفاوت رنگ بین سطح ترک و سطح بتن خشک نشان دانده ترک مرطوب است. -يادآوري

8-3-8  

 تر

 است. آب ایستا در ترک

 است. ترب در سطح بتن مشخصه ترک  وجود قطرات آ -يادآوري
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8-3-4  

 آب جاري

 یابد.جریان می اااا یا رکافآبی که از طریق ترک، حفره

اا  پییر  و سایر آزمونمحصول با آن سازگار است را بر پایه نتایج ت ریق تودید کننده حادت مرطوب یا حادتی که -يادآوري

 کند.اعالم می 2عمیکرد  مربوط مشخص رده در بند 

8-3 

 جابجايی ترک

 عرض ترک به عنوان تابعی از زمان و اقدامات رو  سازه تغییر

 رود:اعمال رو  سازه در اثر موارد زیر انجام می -0يادآوري

 تاثیرات مکانیکیسمانند در اثر ترافیک ؛ -

 بارد.قرار گرفتن در معرض خوررید یا تغییرات دما  یا فصیی  تاثیرات فی یکی که ممکن است روزانه  سبرا  مثال در اثر -

آور  تاثیر  بر چسبندگی محصول ت ریقی طی عمل 𝝁  13تا  𝝁  19جابجایی ترک ایجاد رده در اثر ترافیک از  -1يادآوري

 فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشی ندارد.

 یق اضافی انجام رود.روند مگر این که خارج از سازه ت راا  در معرض جابجایی روزانه به کار نمیاا برا  ترکژل -8يادآوري

اایی که در معرض تغییرات زیاد طی سخت محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده ایدرودیکی برا  ت ریق ترک -4يادآوري

اایی که در معرض تغییرات روزانه طی سخت ردن استند نی  رود. این محصوتت معموت برا  ت ریق ترکردن استند به کار نمی

N/mmرود مگر این که بتوان ثابت کرد چسبندگی به بتن بیشتر از به کار نمی
ساعت در دما  حداقل استفاده خوااد  19طی   9 2

 بود.

 در ارتباط با اصول کلی حفاظت و تعمیرمشخصات عملکردي   4

برا  تمام کاربرداا یا برا  کاربرداا  با ااداف  مشخصات عمیکرد  محصوتت ت ریق بتن را که 3و  1،9ول اجد

کند. مشخصات می ارائهتزم استند،   ENV1504-9اا  تعریف رده در استاندارد معین ، مطابق با اصول و روش

اند ممکن رده  مشخص □اند. سایر مشخصات عمیکرد  که با مشخص رده ■برا  تمام کاربرداا با عمیکرد  

 با ااداف معین تزم بارند. است برا  کاربرداا 
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 برا  کاربرداا  ویژه به پیوست ب مراجعه رود.

 روند:بند  میمشخصات عمیکرد  محصوتت به ترتیب زیر طبقه

، سازگار  با فوتد و  سانقباض مشخصات مبنا، مقاومت فشار ، مقاومت مربوط به چسبندگی، تغییر حجم -الف

 ضرور  برا  ااداف کاربرد؛ بتن، دما  انتقال ریشه، ضد آب بودن

عرض، حادت رطوبت ترک ، این س توان به کار بردمشخصات کارآیی، مربوط به ررایط کار که محصول را می -ب

 مشخصات باید توسط تودید کننده اعالم و آزمایش رود؛

 پییر ، مربوط به زمان کارآیی و گسترش مقاومت؛مشخصات واکنش -پ

 ازمدت محصول سخت رده در ررایط آب و اوایی؛دوام، مربوط به رفتار در -ت

 بارند.اا  محصول برا  طراح و پیمانکار میپییر ، مشخصهمشخصات کارآیی و واکنش -يادآوري

  :IPس1مشخصات عمیکرد  محصول ت ریق به کار رفته مربوط به اصل

  در EN 1504-9بیان رده در استاندارد  3-1سروش  ااپر کردن ترک -حفاظت در برابر ورود و ضد آب بودن

 جداول زیر فهرست رده است:

وقتی  «مشخصات عمیکرد  –  Fسبا نیرو اا اا به داخل ترکپر کننده محصوتت ت ریق برا  انتقال »: 1جدول

 ؛روندبرا  این منظور به کار می Fمحصوتت دسته 

وقتی  «مشخصات عمیکرد  –  Dس پییربا مواد رکل ااترک کردنمحصوتت ت ریق برا  پر  »: 9جدول

 روند؛برا  این منظور به کار می Dمحصوتت دسته 

وقتی  «مشخصات عمیکرد  –  Sس با مواد متورم رونده ااترک کردنمحصوتت ت ریق برا  پر  »: 3جدول

 روند.برا  این منظور به کار می Sمحصوتت دسته 

در نظر  Sو  Dاا  اا  دستهتوان برا  ت ریقچسبنده پییمر  واکنشی را میفقط محصوتت فرموده رده با 

 گرفت.

  :SSس2مشخصات عمیکرد  محصول ت ریق به کار رفته مربوط به اصل

روش س ااپر کردن ترک -اا در برابر ورود و ضد آب بودناا و رکافاا، حفرهت ریق ترک –ا  سخت ردگی سازه

بیان رده در  6-2روش اا ساا و رکافاا، حفرهترک   و پر کردنEN 1504-9بیان رده در استاندارد  2-3



2 
 

 –  Fاا ساا به داخل ترکمحصوتت ت ریق برا  انتقال با نیرو  پرکننده » 1  در جدول EN 1504-9استاندارد 

 فهرست رده است. «مشخصات عمیکرد 

 رودگیر  مقدار کیرید ارزیابی میفرموده رده با چسباننده ایدرودیکی با اندازه رفتار خوردگی محصوتت ت ریقی

برا  این که  Dو دسته  Fاا  دسته و محصوتت ت ریقی فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشی برا  ت ریق

 رود.تاثیر ترک خوردگی آرماتوراا وجود ندارته بارد بررسی می

 بارند:در معرض ررایط مشخصی مینظر معین  کاربرداا  مورد

گرفته  دما در محصول سخت رده در ترک یکی از حاتت زیر بارد باید دما  انتقال ریشه در نظر اگر -الف

 :رود

Cباتتر از   -
با  F  برا  محصوتت فرموده رده دسته گیر  مقاومت چسبندگیسررایط دما با اندازه 91 ◦

 چسباننده پییمر  واکنشی؛

Cاز کمتر   -
 .Dگیر  تغییر طول  برا  محصوتت دسته سررایط دمایی با قابییت اندازه 3 ◦

 مقدار  کیرید و رفتار خوردگی باید در ت ریق بتن مسیح در نظر گرفته روند. -ب

 در نظر گرفته رود.ضد آب بودن باید برا  ت ریق محصول ضد آب  -پ

در عرض ترک حداقل اعالم رده توسط تودید کننده   غیر خشکمحیط پییر  سدر حادت خشک یا آزمون ت ریق

 برا  محصول آزمون رده انجام رود.

 اند.رده ارائه 9-3اد امات عمیکرد  در بند 

خوا  پیوستگی ممکن است به طور معکوس تحت تاثیر آتش بارد و بنابراین اقدامات حفاظتی مناسب در 

 .رودگرفته میسوز  وجود دارد در نظر اایی که انتظار آتشمکان
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ها و ها، حفرهانتقال با نیروي پرکننده به داخل ترک تزريقی براي محصوالتمشخصات عملکردي براي  -0جدول

 (Fها در بتن)شکاف

 مشخصات عملکردي 

 6-4و  5-4، 5-0هاي روش

کاربرد 

مورد 

 نظر

 مشخصات پايه

 ■  H , Pچسبندگی با مقاومت پیوستگی کششی س

 ■  Hس مقاومت فشار 

 □  H , Pسچسبندگی با مقاومت برری 

 ■  Pس مواد غیر فرار

 ■  Hس جار  ردن

 ■  Hس تغییر حجم

 □  Pس دما  انتقال ریشه

 □  Hس مقدار کیرید

 مشخصات کارآيی

 ت ریق پییر  به محیط خشک

  H , Pپییر  و خرد کردن ساا  ت ریق: آزمونmm 1/9- mm 9/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

مناسب نبارد: با  چسبندگی با مقاومت پیوستگی  EN 1771یا اگر استاندارد  mm 3/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

  H , Pس رودکششی پورش داده می

■ 

 ■  Pس رو گران

 ■  H , Pس زمان روانی

 مشخصات واکنشی 

 ■  H , Pس زمان کارآیی

  Pس توسعه مقاومت کششی برا  پییمراا
■ 

  Hس زمان گیرش
■ 
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 ادامه -0جدول

 مشخصات عملکردي 

 6-4و  5-4، 5-0هاي روش

کاربرد مورد 

 نظر

 

 دوام

 ■  H , Pو خشک ردن س تراا  حرارتی و چسبندگی با مقاومت پیوستگی کششی بعد از چرخه

 ■  H , Pسازگار  با بتنس

 برا  تمام کاربرداا  مورد نظر. ■

 برا  کاربرداا  معین مورد نظر. □

H .محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده ایدرودیکی 

P .محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشی 
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 (Dها)محصوالت تزريقی براي پر کردن منعطف ترکمشخصات عملکردي براي  -1جدول

کاربرد  (5-0 روش)مشخصات عملکردي

 مورد نظر

 مشخصات پايه

 ■  Pازدیاد طول با محصوتت ت ریقی منعطف سچسبندگی و ظرفیت  

 ■  Pسضد آب بودن 

 □  Pس دما  انتقال ریشه

 مشخصات کارآيی

 ت ریق پییر  به محیط خشک

  Pپییر  و خرد کردن ساا  ت ریق: آزمونmm 1/9- mm 9/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

مناسب نبارد: با  چسبندگی با مقاومت  EN 1771یا اگر استاندارد  mm 3/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

  Pس رودپیوستگی کششی پورش داده می

■ 

 ت ریق پییر  به محیط غیر خشک

  Pپییر  و خرد کردن ساا  ت ریق: آزمونmm 1/9- mm 9/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

مناسب نبارد: با  چسبندگی با مقاومت پیوستگی کششی  EN 1771یا اگر استاندارد  mm 3/9- mm 3/9اا  ترک: عرض

  Pس رودپورش داده می

■ 

 ■  Pس رو گران

 مشخصات واکنشی 

 ■  Pس زمان کارآیی

 دوام

 ■  Pس سازگار  با بتن

 برا  تمام کاربرداا  مورد نظر. ■

 برا  کاربرداا  معین مورد نظر. □

H  .محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده ایدرودیکیP .محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشی 
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 (Sها در بتن با مواد متورم )محصوالت تزريق براي پر کردن ترکمشخصات عملکردي  -8جدول

کاربرد مورد  (5-0 مشخصات عملکردي)روش

 نظر

 مشخصات پايه

 ■  Pضد آب بودن س

 □  Pرفتار خوردگی س

 مشخصات کارآيی

 ■  Pرو سگران

 ■  Pس نسبت انبساط و می ان  ذخیره آب

 مشخصات واکنشی 

 ■  Pزمان کارآییس

   دوام

 ■  Pس حساسیت به آب: نسبت انبساط ناری از ذخیره آب

   Pردنس ترحساسیت به  چرخه خشک و 

 ■  Pسازگار  با بتنس

 برا  تمام کاربرداا  مورد نظر. ■

 برا  کاربرداا  معین مورد نظر. □

 P .محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده پییمر  واکنشی 

 

 الزامات             5

 شناسايیالزامات          5-0
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 3و  2ول اجداا  رناسایی اودیه نشان دانده محصوتت یا سامانه را به ررحی که در تودید کننده باید آزمون

رود. اا ممکن است برا  انطباق ترکیب محصول در ار زمانی به کار میمشخص رده انجام داد. این آزمون

 رده است. تودید کننده باید سوابق آزمون را نگهدار  کند. ارائه 3و  2ول ااا  قابل قبول در جدروادار 

 با چسباننده پلیمري واکنشیبراي محصوالت تزريق فرموله شده الزامات  شناسايی  -4جدول

 

 

 

 الزامات روش آزمون خواص

از مقدار اعالم انحراف  % (

 شده توسط تولید کننده(

 اج ا منفرد

مربوط به گروه  -

 عمیکرد 

 معادل اپوکسی

 کارکرد آمین

 مقدار ایدروکسیل

 مقدار ای وسیانت

 

 سایر گروه عمیکرد 
 

 وزن مخصو  -

 آنادی  مادون قرم  -

 
 

 

 
EN 1877-1 

EN 1877-2 

EN 1240 

EN 1242 
 

 

 مطابق با طبیعت گروه عمیکرد  تعیین رود.

 

ISO 2811 

EN 1767 

 

 

 

3± 

6± 

19± 

19± 

 

3± 

موقعیت و ردت نسبی 

نواراا  جیب اصیی باید 

 مطابق با طیف مرجع بارد.

محصول تازه مخیوط 

  دهر

 گران رو  -

 

 

 

 آور دوره عمل -

 

 

 

 

تعیین مواد غیر  -

 فرار

ISO 3219 
 گیر  رود.دقیقه بعد از تکمیل اختالط محصول اندازه 3رو  باید گران

  91±9س ◦ Cاج ا مج ا محصول باید قبل از اختالط در دما  ثابت 

-گیر  گراننگهدار  روند. دما  محصول تازه مخیوط رده قبل از اندازه

 رو  باید تعیین و ثبت رود.

روند، گران رو  باید بر سخت میدقیقه  3برا  محصوتتی که درکمتر از 

 گیر  رود.رو  اج ا مخیوط نشده اندازه
ISO 9514 

و  C ◦ 91 آزمون باید در سه نوع ررایط و دما  آزمون انجام رود:  

 ◦ C حداقل و حداکثر دما  توصیه رده توسط تودید کننده با روادار  

9± . 

 رود.به کار می 2-3تعریف  -یادآور 
 

ISO 3251 

 

 ±3%مقدار اعالم رده 
 

 

 

 

 

99± 
 

 

 

 

3± 
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 ادامه -4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات روش آزمون خواص

انحراف از مقدار اعالم  % (

 شده توسط تولید کننده(

 تشخیص در مخیوط سخت رده

  مقاومت کششی، ازدیاد طول

   F,Dو مدول ارتجاعیس

 عمیکرد  

 

 

 

 خوا  مقاومت سS  
 

 

  وزن مخصو 

  آنادی  مادون قرم 

 

 

 

ISO 527-1 

 

 

 

ISO 527-2 

روز بعد از ررایط دای تحت ررایط استاندارد  3آزمون باید 

برا  محصول ت ریق فرموده رده با چسباننده پییمر واکنشی بر 

 انجام رود. mm 3رو  زیر تیه غیر چسبنده به ضخامت 

، بر رو  نمونه محصول mm/min 199بار فشار  با سرعت 

تهیه رده با سر   mm99 Ø با  خام حاصل از آزمون عمر 

، منحنی بار/ تغییر رکل  روداعمال می  69 ◦سزاویه  مخروطی

 رود.ثبت می

 

 

99± 

 

 

99± 
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 الزامات  شناسايی براي محصوالت تزريق فرموله شده با چسباننده هیدرولیکی -5جدول

 

 الزامات عملکردي      5-1

سعوامل پیوستگی برا   1-3اا  عمیکرد  اودیه بر رو  محصوتت را مطابق جدول تودید کننده باید آزمون

سعوامل پیوستگی برا  بتن و مالت متصل رده  انجام داد و  9-3صفحات تقویتی متصل رده  یا جدول 

 محصول باید با اد امات مطابقت دارته بارد.

 

 الزامات روش آزمون خواص

انحراف از مقدار اعالم  % (

 شده توسط تولید کننده(

 اج ا منفرد

 بند  با انکسار دی ر آنای  دانه  
 

ISO 13320 

 تطبیق با مقایسه 

 محصول تازه مخیوط رده

  زمان روانیس قیف مارش 

 

 

 زمان گیرش 

 عمر گیاای 

  

 

 

 

  پایدار  فییتراسیون 

 

 

EN 14117 

اختالط محصول دقیقه بعد از تکمیل  3رو  باید گران

 گیر  رود.اندازه

 

EN 196-3 

ISO 9514 

 C آزمون باید در سه نوع ررایط و دما  آزمون انجام رود:  
و حداقل و حداکثر دما  توصیه رده توسط تودید  91 ◦

 ml ، به جا  ml 199آزمونه:  . C ◦ 9± کننده با روادار  

399 

 رود.به کار می 2-3تعریف  -یادآور 

 

EN 12190 

 

99± 

 

 

 

99± 

99± 

 

 

 

 

 

 ≤𝛍مقدار فراهم شده 

 محصول مخیوط و سخت رده

 مقاومت فشار  و چگادی 

 

EN 12190 

 

13± 
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 شده متصلالزامات عملکردي براي عامل پیوستگی براي صفحه تقويتی  0 -8جدول

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 يا مالت
 روش آزمون

الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

 ارتجاعی خمشیمدول  1
- 

ISO 178 ≥ N/mm
2 9999 

 - مقاومت برری 9
ISO 12188 ≥ N/mm

2 19 

 EN 1766 زمان آزاد 3

MC(0.40) EN 12189  99%مقدار اعالم رده± 

 عمر مفید 2

- 

ISO 9514 

 مقدار اعالم رده.

 عمر مفید به مقدار بهر و ررایط 

 محیط  بستگی دارد. 

 مدول ارتجاعی فشار  3
- 

EN 13412 ≥ N/mm
2 9999 

 دما  انتقال ریشه 6
- 

EN 12164 ≥ C 29 

 ضریب انبساط حرارتی 3
- 

EN 1770 ≤ K 6- 19 ×199 

 انقباض کیی برا  عوامل پیوستگی سازه ادف -3
- 

EN 12617-1 ≤ % 1/9 

 ب -3
 انقباض کیی برا  عوامل پیوستگی سازه

 سروش آزمون جایگ ین 

- 

EN 12617-3 ≤ % 1/9 

2 
بودن برا  به کار بردن در سطوح مناسب 

 ااقائم و سقف

- 

EN 1799 

مواد موقع اف ایش  ضخامت کمتر 

خی   mm1نباید بیش از  mm3 از

 بداند

19 
مناسب بودن برا  به کار بردن در سطوح 

 افقی

- 

EN 1799 

مساحت سطح عامل پیوستگی در 

پایان آزمون فشردن نباید کمتر از 

mm
   بارد.mm69سقطر 3999 2

 EN 1766 مناسب بودن برا  ت ریق 11

MC(0.40) EN 12168-2 

برا  آزمون انجام رده در حادت 

خشک، نباید رکستی در بتن ر  

 داد.
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 ادامه  -0 -8جدول

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 يا مالت
 روش آزمون

الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

19 
 آور  تحتمناسب بودن برا  کاربرد و عمل

 ررایط ویژه محیطی

- 
EN 12188 

ممکن  -يادآوري

است روش آزمون 

تحت ررایط 

محیطی متفاوت با 

استاندارد فوق انجام 

 رود.

مقاومت برری مایل در منشور 

متصل با آزمون فشار در زوایا  

نباید کمتر از مقادیر  θمختیف 

 زیر بارد:   
θ                 2سN/mm     
◦39                    39 
◦69                    69 
◦39                    39 

 چسبندگی 13

- 

ISO 12188 

تنش کششی تحمل رده با اتصال 

پیوستگی در آزمون بیرون 

N/mmکشیدن نباید کمتر از  
2 

 بارد. 12

مقاومت برری مایل در منشور 

متصل با آزمون فشار در زوایا  

نباید کمتر از مقادیر  θمختیف 

 زیر بارد:   
θ                 2سN/mm     
◦39                    39 
◦69                    69 
◦39                    39 

 - دوام 12

EN 13733 

روش  – يادآوري

آزمون برا  صفحات 

دیگر غیر از فوتد 

 کاربرد ندارد.

بار برری فشار  در گسیختگی 

نمونه بتن سخت رده بعد از 

قرارگیر  در چرخه حرارتی 

محیط گرم و مرطوب نباید کمتر 

 از مقاومت کششی بتن بارد.

اا  فوتد به فوتد نباید بعد نمونه

از قرارگیر  در چرخه حرارتی 

محیط گرم و مرطوب گسیخته 

 روند.
 

اعمال  EN 1504-8اد امات حد  به مقادیر متوسط مربوط به مشخصه عمیکرد  برا  ار بهر تودید مطابق استاندارد  -يادآوري

 رود.می
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 متصل شده مالت و بتنالزامات عملکردي براي عامل پیوستگی براي  1 -8جدول

 مشخصات عملکردي رديف
 مرجع بتن يا مالت

 روش آزمون
الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

 مدول ارتجاعی خمشی 1
- 

ISO 178 ≥ N/mm
2 9999 

 - مقاومت فشار  9
ISO 12190 ≥ N/mm

2 39 

 - مقاومت برری 9
ISO 12165 ≥ N/mm

2 6 

 EN 1766 زمان آزاد 2

MC(0.40) EN 12189  99%مقدار اعالم رده± 

 عمر مفید 3

- 

ISO 9514 

 مقدار اعالم رده.

عمر مفید به مقدار بهر و ررایط  

 محیط  بستگی دارد. 

 

 مدول ارتجاعی فشار  6
- 

EN 13412 ≥ N/mm
2 9999 

 دما  انتقال ریشه 3
- 

EN 12164 ≥ C 29 

 ضریب انبساط حرارتی 3
- 

EN 1770 ≤ K 6- 19 ×199 

 ادف -2
انقباض کیی برا  عوامل 

 پیوستگی سازه

- 
EN 12617-1 ≤ % 1/9 

 ب -2

انقباض کیی برا  عوامل 

 پیوستگی سازه

 سروش آزمون جایگ ین 

- 

EN 12617-3 ≤ % 1/9 

19 
مناسب بودن برا  به کار بردن 

 اادر سطوح قائم و سقف

- 

EN 1799 

مواد موقع اف ایش  ضخامت کمتر 

 mm1نباید بیش از  mm3 از

 خی  بداند

19 
مناسب بودن برا  به کار بردن 

 در سطوح افقی

- 

EN 1799 

مساحت سطح عامل پیوستگی در 

پایان آزمون فشردن نباید کمتر از 

mm
   بارد.mm69سقطر 3999 2

 EN 1766 مناسب بودن برا  ت ریق 13

MC(0.40) EN 12168-2 

برا  آزمون انجام رده در حادت 

خشک، نباید رکستی در بتن ر  

 داد.
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 ادامه  -1 -8جدول

 

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 مالتيا 
 روش آزمون

الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

 ادف-13
آور  مناسب بودن برا  کاربرد و عمل

 تحت ررایط ویژه محیطی
EN 1766 

MC(0.40)  EN 12636  

برا  بتن سخت رده به بتن 

سخت رده، آزمون خمش کشش 

منجر به رکست بتن رود. باید 

برا  بتن تازه به بتن سخت رده، 

کشیدن باید منجر آزمون بیرون 

 به رکست بتن رود.

 ب-13

آور  مناسب بودن برا  کاربرد و عمل

تحت ررایط ویژه محیطیسروش آزمون 

 جایگ ین 

EN 1766 

MC(0.40) 
 یا 

MC(0.40) 

 EN 12165  
آزمون برش مایل باید منجر به 

 رکست بتن رود.

 EN 1766 چسبندگی ادف-12

MC(0.40)  EN 12636  

به بتن  برا  بتن سخت رده

سخت رده، آزمون خمش کشش 

باید منجر به رکست بتن رود. 

برا  بتن تازه به بتن سخت رده، 

آزمون بیرون کشیدن باید منجر 

 به رکست بتن رود.

 چسبندگیسروش آزمون جایگ ین  ب-12

EN 1766 

MC(0.40) 
 یا 

MC(0.40) 

 EN 12165  
آزمون برش مایل باید منجر به 

 رکست بتن رود.

 EN 1766 دوام 13

MC(0.40) 
EN 13733 

 

بار برری فشار  در گسیختگی 

نمونه بتن سخت رده بعد از 

قرارگیر  در چرخه حرارتی 

محیط گرم و مرطوب نباید کمتر 

 از مقاومت کششی بتن بارد.

اا  فوتد به فوتد نباید بعد نمونه

از قرارگیر  در چرخه حرارتی 

محیط گرم و مرطوب گسیخته 

 روند.
 

اعمال  EN 1504-8اد امات حد  به مقادیر متوسط مربوط به مشخصه عمیکرد  برا  ار بهر تودید مطابق استاندارد  -يادآوري

 رود.می
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 دهاي ويژهرکارب       8- 5

 برا  کاربرداا  ویژه مراجعه رود.  3و ب 9، ب1بول اساطالعاتی  و جد ببه پیوست 

 بردارينمونه            6

 بیان رده است.  EN 1504-8بردار  در استاندارد اا  اجرایی نمونهکیی روشاد امات  

 ارزيابی انطباق           7

 کلیات         7-0
 بیان رده است.  EN 1504-8اا  اجرایی  ارزیابی انطباق در استاندارد اد امات کیی روش

 آزمون نوع اولیه        7-1
 بیان رده است.  EN 1504-8اد امات کیی برا  آزمون نوع اودیه در استاندارد 

 ايکنترل تولید کارخانه       7-8

امواره اد امات رناسایی و ا  را برا  اطمینان از این که محصول تودید کننده باید سامانه کنترل تودید کارخانه

 استاندارد را برآورده کند را ایجاد و فعال کند.این  9-3و  1-3عمیکرد بیان رده در بنداا  

اا  اا  عمیکرد  یا رناسایی معرف یا سایر روشتواند آزمونا ، تودید کننده میبرا  کنترل تودید کارخانه

اا  آزمون عمیکرد  و ا  باید به روشاا  آزمون کنترل تودید کارخانهسایر روشآزمون را انتخاب کند. 

این امبستگی باید را  اطمینان از انطباق تودید با اد امات این استاندارد امبستگی دارته بارد. رناسایی اودیه ب

 ENا  باید مطابق استاندارد ا  به وضوح مستند رده بارد. کنترل تودید کارخانهکنترل تودید کارخانه سامانهدر 

 انجام رود.  1504-8

ساطالعاتی   ا  در پیوست ادفعمیکرد  برا  کنترل تودید کارخانهاا  رناسایی و راانمایی برا  تعداد آزمون

 رده است. ارائه

 اا ممکن است نیازمند اف ایش طی تودید اودیه یا برا  ادامه تودید در موارد عدم انطباق بارد.تعداد آزمون

 رود. ار انحرافی از این استاندارد باید با مدارک مستند که نشان دانده ام ارز  بارد، توجیه

 

 اي ارزيابی، نظارت و گواهی کنترل تولید کارخانه        7-4

 ارائه  EN 1504-8 ساطالعاتی  استاندارد ا  در پیوست ادفتدارک ارزیابی، نظارت و تایید کنترل تودید کارخانه

 رده است.

 گذاري و برچسب گذارينشانه            3

 بیان رده است. EN 1504-8استاندارد  6گیار  و برچسب گیار  در بند اد امات نشانه
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 کاربردهاي ويژه

اا  آزمونی است که ممکن است برا  کاربرداا  ویژه مد نظر قرار گیرند. رامل فهرستی از روش 1-جدول ادف

ممکن است در معرض بارگیار  دینامیکی ا  که سازه تقویت رده اا  ویژهاین آزمون ممکن است برا  پروژه

 قرار گیرد ضرور  بارد.

 

 هاي آزمون براي کاربردهاي ويزهروش - 0جدول الف 

 روش آزمون ويژگی

 خستگی تحت بارگیار  دینامیکی

 آور لم: طی ع1بخش

 : بعد از سخت ردن9بخش

 

EN 13894-1 

EN 13894-2 
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 بپیوست 

 )اطالعاتی(

 خطرناکپخش مواد 

در نبود اد امات ویژه مربوط به مواد خطرناک برا  سالمتی، بهدارت و محیط در این استاندارد، پاراگراف 

 رود.به کار می زیر  "اشدار"

 داند، اا  استاندارداا  میی ، که مناسب بودن موارد مصرف مورد انتظار را تحت تأثیر قرار نمی سایر اد مات و راانمایی هشدار

 را می توان برا  تودید محصوتت ساختمانی در راستا  ادف این استاندارد به کار برد.
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 بپیوست 

 )اطالعاتی(

 ايحداقل مقدار آزمون براي کنترل تولید کارخانه

 حداقل مقدار -پجدول 

 هاي پلیمريرزين شناسايی/مشخصات عملکردي

 شناسايی اجزا

 B اابند  ری دانهدانه -اااندازه دانه

 B مقدار خاکستر

 B ترموگرامتر 

 C آنادی  مادون قرم 

 شناسايی مخلوط تازه

 A رنگ

 A عمر

 شناسايی نمونه سخت شده/ محصول و مشخصات عملکردي

 A مقاومت فشار 

 مقدار

A  ار بهرس مطابق استانداردEN 1504-8  

B   س برا  پر تکرارترین آزمون تزم است تن ، ار کدام زودتر بارد 1999بهر، ار دو افته، یا ار  19از ار 

C  ار دو سال یک بار 

اا بارند. تودید کننده باید در مورد مناسب بودن یکی از آنجایگ ین می اا مقدار خاکستر و ترموگرامتر  روش -0يادآوري 

 رد.یتصمیم بگ

 روند.پییرفته میرده توسط تامین کننده مواد اودیه  ارائهمستندات  -1يادآوري

 

 


