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 خدا نامبه

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سةمؤس
 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   29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   و ندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاهاستا مؤسسة نام

  .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب سازمان،  رشناسانكا از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به 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 ركنندگانصاد
 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 نآ با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  رانايـ  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

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

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) غـذايي   كـدكس  كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  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 بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور،

 حفـظ  كننـدگان،  مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران استانداردسازمان ملي 

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

 اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

 و صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  جـراي ا كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان. نمايد
 در فعال مؤسسات و سازمانها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه
 و اهـ  گـاه آزمون محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة
 ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ايران استاندارد سازمان ملي،سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز

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

 و گرانبهـا  فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها
 .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام

                                                 
1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

 - هاي بتنترميمه براي بندي شدي خشك بستهكنندهمواد سيماني زودسخت -كننده بتن ترميم«
  »هاي آزمون و روشهاويژگي

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  بهمن ، مير هادي

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  هما قعري،

  )تجزيهكارشناس ارشد شيمي (
  

  گروه پژوهشي ساختماني و معدني

    )الفبا اسامي به ترتيب حروف: (اعضاء
    

  خدايوندي، ناهيد
  )سراميك-كارشناس مهندسي مواد (
  

  حميد، سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  شركت شيشه كاوه فلوت
  
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد  عباسي رزگله،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمد، كشاورز
  )فيزيك شيميكارشناس ارشد (
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  سيدعليرضا ، مجتبوي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن، محرري
  )كارشناس مهندسي عمران(
  
  

  اداره كل استاندارد استان فارس



 د 

  

  لرضاعبدا، مرشدي
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  مالئي، آزاده
  )كارشناس شيمي(
  

  عباس، اميرنوري
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  شركت شيشه كاوه فلوت
  
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش 
 -بتن يترميم هابندي شده براي ي خشك بستهكنندهمواد سيماني زودسخت -كننده بتن ترميم « استاندارد

 سازمان ملي استاندارد ايرانتوسط  مربوط هايكميسيون در آن نويسپيش كه »و روش هاي آزمون هاويژگي
مهندسي ساختمان، مصالح  استاندارد ملي كميتة يهاجالس چهارصدو بيست و دومين در و شده تدوين و تهيه

 3 مـادة  يك بند استناد به اينك ،تاس گرفته قرار تصويب مورد 21/2/1392 مورخ هاي ساختمانيو فراورده
 عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
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 تانداردهاياس

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 بع و ماخذيمن

ASTM C 928/C 928M – 09, Standard Specification for Packaged, Dry, Rapid-Hardening 
Cementitious Materials for Concrete Repairs 
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بندي شده براي ك بستهي خشكنندهمواد سيماني زودسخت -كننده بتن ترميم
  هاي آزمون و روشهاويژگي - هاي بتنترميم

  و دامنه كاربرد هدف    1
ي  بندي شدهي خشك بستهكنندهودسختهاي مواد سيماني زتعيين ويژگي استاندارداين هدف از تدوين  1-1

مصالحي كه داراي . تبند اسهاي آبهاي سيمانسازيها و كفهاي سريع در سازهترميمبراي مورد استفاده 
 استاندارداين دامنه كاربرد در  ،باشندو پليمرها به عنوان چسب ميرزين اپوكسي ، همچون قيرها، اجزاي آلي
 .قرار ندارند

كه حداقل  باشد مي )شن و ماسه (  اي بسته بندي شده محتوي مصالح ريزدانه، خشك، سيماني مصالح 1-1-1
  . لي متري  بر جاي بماندمي 5/9الك  بررويجرم كل مخلوط % 5
كه كمتر از  باشد مي )شن و ماسه (  اي بسته بندي شده محتوي مصالح ريز دانه ،خشك، مصالح مالت 1-1-2
 . ماندب متري بر جاي ميلي 5/9الك رويجرم كل مخلوط بر % 5

بندي  ح بستهاجزاي سازنده مصال وممكن است جز) ها دوغاب(دار  هاي آب سيونامول، دار هاي آب محلول 1-2
 .جاي مقداري يا كل آب مخلوط معرفي كند هرا ب اتسازنده ممكن است اين مايع. شده باشند

تواند به  سازنده مي. درنظرگرفته شوندبندي شده  عنوان يك جز از مصالح بسته هب بايدمصالح ريزدانه  1-3
محصول را براي برخي از كاربردها اي اضافي به  افزودن مقادير معين و انواع مشخص از مصالح دانه، كارگاه

 .گنجند نمي استانداردچنين محصوالت بازسازي شده در دامنه كاربرد اين ، با اين حال. توصيه نمايد

در صورت وجود چنين مواردي، . تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده استاين استاندارد  در 1-4
 .ي كاربر اين استاندارد است اجراي آن بر عهده مسئوليت برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و

  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 خ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاري

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 C 39/C 39M, Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete 
Specimens 
2-2 ASTM C 78, Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with 
Third-Point Loading) 
2-3 ASTM C 109/C 109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 
Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens) 
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2-4 ASTM C 143/C 143M, Test Method for Slump of Hydraulic- Cement Concrete 
2-5 ASTM C 157/C 157M, Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement 
Mortar and Concrete 
2-6 ASTM C 192/C 192M, Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 
Laboratory 
2-7 ASTM C 403/C 403M, Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by 
Penetration Resistance 
2-8 ASTM C 494/C 494M, Specification for Chemical Admixtures for Concrete 
2-9 ASTM C 666/C 666M, Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and 
Thawing 
2-10 ASTM C 672/C 672M, Test Method for Scaling Resistance of Concrete Surfaces 
Exposed to Deicing Chemicals 
2-11 ASTM C 702, Practice for Reducing Samples of Aggregate to Testing Size 
2-12 ASTM C 882, Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems Used With 
Concrete By Slant Shear 
2-13 ASTM C 1012, Test Method for Length Change of Hydraulic- Cement Mortars Exposed 
to a Sulfate Solution 
2-14 ASTM E 96/E 96M, Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials 
 

 مصالح و توليد       3

ي كنندهمواد سيماني زودسختو  بندي شده براي بتني خشك بستهكنندهمواد سيماني زودسختسه نوع 
 .معرفي شده اند 1در جدول شماره  بندي شده براي مالتخشك بسته

 تركيب شيميايي        4

 هباشد نشان، هاي محلول يا ديگر اجزا به مقداري كه باعث خوردگي فوالد گردد كلريداگر مصالح داراي  4-1
   :باشد، در اندازه راهنماي استفاده )فونت(قلم حاوي اعالم وضعيت زير با  بايداري بسته بندي گذ

توصيه  دنباش مي فوالدي در تماس با آرماتوركه  مرطوب  هاي اين مصالح براي بكارگيري در محيط "  
 ."گردد نمي

گرم بر متر مكعب از مصالح  600بندي شده را بيشتر از  بسته ترميميدر مصالح  كلريدظرفيت كل يون 
بندي شده داراي ميزان كافي از كلريدها  صورت مصالح بستهدر اين. سخت شده در نظر بگيريد ترميمي

، بر روي زمين، در مجاورت آب و هواي طبيعي بتنامي كه هنگ ،هستند كه باعث خوردگي در فوالد آرماتور
پيش  بتنبراي استفاده در  كلريدرفيت خيلي كمتر يون ظ. شود مي، گيرد يا در يك محيط مرطوب قرار مي

   . است استانداردراهنما براي اين كاربران خارج از دامنه كاربرد اين . گردد تنيده توصيه مي
اعالم وضعيت زير  بايدبندي  گذاري بسته نشانه ،باشند خود يوزن% 1بيش از  آهن فلز اگر مصالح حاوي 4-2

   :در برگيرد ، راهنماي استفاده )فونت(قلم را در اندازه 
زدگي آهن بصورت غير قابل اغماض مشاهده شد از اين مصالح در شرايط  اگر نقاط كوچك و پراكنده زنگ "

  . "استفاده نكنيد )نمايان( بيروني محيطي
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 عملكرديالزامات          5

  .با توجه با نوع كاربرد باشند 1آورده شده در جدول  عملكرديبا الزامات  منطبق بايدمصالح 
  

  الفعملكرديالزامات  - 1جدول 
 روز28 روز7 يك روز ساعت3  اتمشخص

 فشاري مقاومت
  حداقل

Mpa[psi]  
 

R1 ب 28 ]4000[ 14 ]2000[   5/3]500[يا مالت بتن 

R2 ب 28]4000[ 21 ]3000[  0/7]1000[ يا مالت بتن 

R3 ب 35 ]5000[ 35 ]5000[ 21 ]3000[يا مالت بتن 

  پيونداستحكام 
  حداقل

Mpa[psi] 

 بتنمالت يا 
R2 ،R1 وR3 — ]1000[7 ]1500[ 10 — 

 (تغييرات طول
بر اساس طول 

 )ساعت 3در 
 % اكثر حد

 بتنمالت يا 
R2 ،R1 وR3   15/0 روز در آب بودن 28مجاز به افزايش پس از+ 

 -15/0 روز در آب بودن 28مجاز به افزايش پس از 

  

  پيا مالت بتن ينروا
  ، حداقلبتن اسالمپ

mm 

  ، حداقلجريان مالت
 % 

دقيقه پس از  15پس از  R1 رواني
 100 3 افزودن مايع مخلوط

دقيقه پس از  5در  R2 , R3 رواني
 100 3 اختالطافزودن مايع 

به  )گذاريمقياس(پيمايشمقاومت 
 25پس از زدا يخمواد شيميايي 

  تبتن آب شدنسيكل يخ زدن و 
  
 

  بيشترين نرخ قابل مشاهده –بتن 
  

  بيشترين پيمايش مصالح -مالت
  
 

5/2 

  
 kg/m2  5  

  
 

ها و  هايي ممكن است در برخي از محيط چنين ويژگي. اشندبتن سريع سخت شده الزم به رعايت ب ترميممصالح  ديگري در هاي ويژگي ممكن است -الف
مالحظات اختياري همراه با . دفراتر از دامنه اين معيار بايد مد نظر قرار گيربر تمامي محصوالت، اعمال حدود معيار ؛ با اين حال براي .كاربردها الزم باشند

  :زير باشند  هايي براي موارد نهادي آزمون ممكن است شامل آزمونروش هاي پيش
   7- 2زمان نصب طبق استاندارد بند  - 
   2-2استحكام پيچشي طبق استاندارد بند  - 
    9-2استاندارد بند  Aآب شدن طبق دستورالعمل  –يخ زدن  - 
   13-2انبساط سولفات استاندارد بند  - 
 .روز باشد 7روز نبايد كمتر از استحكام در مدت  28استحكام در  - ب
  .كار خواهند رفت، چشم پوشي شده است هصورت عمودي يا هوايي ب هت يا جريان براي مصالحي كه باز الزامات نشس - پ
از مصالح   kg/m2 10سطحش به ميزان تقريبي % 100تراشيده شده است در  ميلي متر 3كه با عمق متوسط  ميلي متر 250يك مربع به ضلع  - ت

  .را دارد) مدرج(بندي شده درجه
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 بردارينمونه          6

طور  هب. است، شوند طور معمول در يك پالت قرارداده مي هبندي شده كه ب بسته ترميميتعداد مصالح  ،بهريك 
   .باشند مي  Kg 1800 -900اين تعداد داراي وزني مابين، كلي

 .انتخاب شده است بهرطور تصادفي از يك  هيك بسته از مصالح است كه ب ،نمونه واحد

 ي نمونهآماده ساز          7

    بتن   7-1
تركيب كنيد و سپس مطابق با ، كنندهبندي شده را با مايع مخلوط خشك بسته بتنصورت مكانيكي مصالح هب

  .ريزي كرده و سخت نماييد قالب، يا اصالحات موجود در اينجا 6- 2استاندارد بند 
از  ليتر 20كمتر از  بايدلي ني كها بندي شده از هر تركيبي از بسته بازده نمونه مصالح خشك بسته 7-1-1

  .شده باشد مصالح سخت
اند را بر ميزان موجود در هر كيسه  يا هر دو كه به نمونه افزوده شده، يا ديگر اجزاي مايع، ميزان آب 7-1-2

 .كه در راهنماي استفاده درج شده است را مبنا قرار دهيد

مايع را به آن بيافزاييد و بالفاصله آنها را  زم ازالكن ريخته و ميزان  را در ماشين مخلوط نمونه 7-1-3
  .ادامه دهيد ، تا مدت زماني كه در راهنماي استفاده قيد شده است را نماييد و عمل مخلوط كردن طمخلو

طوريكه انجام آزمون  هبندي كار را ب زمان 4- 2استاندارد بند هنگام انجام آزمون نشست مطابق با  7-1-4
دقيقه پس از تركيب مايع  15± 5/0 يا R3و   R2كيب مايع افزوده شده به مصالح دقيقه  پس از تر 5±5/0در

  .ر بگيريددر نظ، كامل گردد R1با مصالح 
و مطابق با ، گيري نماييد لبقا، هاي بيشتر در صورت نياز كارگيري نمونه هها را با ب نمونهتعداد الزم از  7-1-5
كه ميزان نشست  هاي آزمون قالب ريزي هنگامي براي نمونهها  از مخلوط. مخلوط نماييد 4- 1-7تا  1- 1- 7

  ..استفاده نكنيد، است 1كمتر از ميزان مشخص شده در جدول 
 100اي با قطر  هاي استوانه كارگيري قالب هب، متر باشد ميلي 25كه بيشينه ابعاد اسمي ذرات بيشتر از  هنگامي -1 يادآوري

 .گرددميلي متر توصيه مي 200ميلي متر و طول 

  مالت      7-2
 خواص مخلوط. صورت مكانيكي مخلوط نماييد هبندي شده را با مايع تركيبي ب مصالح مالت خشك بسته

گيري  قالب، يا اصالحات مربوطه 3- 2استاندارد بند ها را مطابق با  و نمونه، سخت نشده را مشخص نماييد
  .كرده و سخت نماييد

 بايدبوده و گرم  3000 )3000±3( داراي وزني معادل بايدده بندي ش نمونه مصالح خشك بسته 7-2-1 
  .به دست آمده است 11- 2استاندارد بند نمايانگر اين باشد كه از كل بسته مطابق با 

اند بر ميزان هر  ه در خالل مخلوط كردن افزوده شدهيا هر دو را ك، يا ديگر اجزاي مايع، ميزان آب 7-2-2
  .مبنا قرار دهيد، ستفادهواحد وزن مندرج در راهنماي ا
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بندي اجرا را به زمان 3- 2استاندارد بند هنگام اجراي آزمون جريان مطابق با بخش پايداري در  7-2-3
 )15±5/0(يا R3يا R2شروع تركيب مايع با مصالح از دقيقه پس )5 ±5/0 (آزمون در ربگيريد كهظاي درن گونه

  .ذيردپايان پ  R1قيقه پس از تركيب مايع با مصالح د
 1- 2-7هاي اضافي در صورت نياز مخلوط شده را مطابق با كارگيري نمونه هتعداد الزم از نمونه ها با ب 7-2-4

از تركيبات ، است 1كمتر از ميزان مشخص شده در جدول  ،زماني كه جريان. ريزي نماييد قالب 3-2- 7تا 
 . گيري استفاده نكنيد هاي قالب آزمونهبراي 

ترميمي يا هر جاي ديگر به اين موضوع كه مصالح ، بندي هاي بسته سازنده در نشان در شرايطي كه 7-3
، اشاره كرده باشد، مخلوط يا بكار برده شوند) C )8 ±  20°يدمايتوانند در خارج از بازه  ميبندي شده  بسته

  .ده سازدررا برآو 1الزامات جدول  بايدمحصول 
قالب ريزي ، دماهاي تركيب كردن. ساخته و سخت گردند، اين بخشهاي  مطابق با دستورالعمل بايدها  نمونه

از كران باالي     ± C 1°در بازه  بايد ،ريزي ساعت نخست پس از قالب 3در خالل  سازي كردن و سخت
 .بندي قرار داشته باشند هاي روي بسته وسيله سازنده در نشان هدماهاي درج شده ب

 هاي آزمونروش           8

  هاي آشكارا معيوبهنمون 8-1
برخورد  8-2استاندارد بند مطابق با بخش مشابه در  ،باشند صورت آشكار معيوب مي ههاي كه ببا نمونه   

  .نماييد
  مقاومت فشاري 8-2
آزمون مطابق با .نماييد آزمونسه نمونه آماده كرده و  ،براي هر دوره آزمون و هر ميزان از دماي تركيب   

 .براي مالت مي باشد 3- 2راي بتن و استاندارد بند ب 1-2استاندارد بند

  تغيير طول  8-3
طور كه در اين  همان، صورتدر غير اين. كنيد آزمونآماده كرده و  7- 2استاندارد بند ها را مطابق با  نمونه   

ميلي متري  براي  75ميلي متري  براي مصالح مالت و منشور  25اصالح شده است از منشور  3- 7بخش و 
  .ي استفاده كنيدبتنصالح م

ساعت پس از افزودن مايع تركيبي به  45/2تا ساعت   30/2ها در طول  ها را از روي قالب نمونه 8-3-1
 . برداريد، مخلوط سيماني خشك در حين عمليات تركيب

ساعت پس از افزودن مايع تركيبي به مخلوط 15/3تا ساعت  3بررسي اوليه طول را در مدت زمان  8-3-2
  . انجام دهيد، ماني خشك در حين عمليات تركيبسي

هاي ابتدايي و نهايي  بايد هر دو بررسي، سخت گردند ) C )2 ± 23°كه نمونه ها در دماهاي غير از هنگامي
 .از دماهاي اوليه صورت پذيرد  C 2±°طول به همراه ميله هاي تحت دماي

دن در مخزن هوا و يك مجموعه را براي مخزن آب ها را براي قرار دا بالفاصله يك مجموعه از نمونه 8-3-3
آوري نشده ،ذخيره گردند در آب شير عمل بايدهاي ذخيره شده در آب كه  استثناي نمونه هدر نظر بگيريد ب

   . يك مجموعه از نمونه ها قرار نگيرند از طوريكه در هر محفظه بيش هب
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ميانگين درصد تغييرات طول . جام دهيدهاي طول را ان بررسي، ساعت ±20 و روز 28درمدت  8-3-4
 .اند را معين كنيد كه در هوا نگهداري شده اند و هنگامي در آب نگهداري شده كه نمونه ها هنگامي

  مقاومت در برابر پوسته شدن  8-4
و  ساخته )در اينجا ارائه شده استكه هايي  به جز نمونه( 10-2استاندارد بند هاي آزمون را مطابق با  نمونه   

 25حذف كنيد و پس از  ،سيكل 5ارزيابي ظاهري را پس از هر  شرو، هاي مالت براي نمونه. سخت سازيد
 ) C )5 ± 110° ميزان جرم پوسته در واحد سطح ناحيه نمايان در نتيجه قرارگيري در اجاق با دماي، سيكل

  .را مشخص نماييد
   استحكام اتصال برش اريب  8-5
صورت مطابق با  در غير اينو  VوIIهاي نوع  براي سيستم 12- 2استاندارد بند  شش نمونه را مطابق با   

  .هاي اين بخش آماده سازيد اصالحيه
اجتناب كنيد مگر آنكه يك سيستم اتصال توسط  ،از انجام يك سيستم اتصال بر سطح آماده شده 8-5-1

جاي مالت سيمان  هاستوانه را بنيمه بااليي . الزم دانسته شود، سازنده مصالح سيماني سريع سخت شده
  .پر سازيد ،پورتلند مشخص شده  با مصالح سيماني سريع سخت شده

 ،تحت فشار )هروز7 ( را در روز هفتم عدد ديگرو سه  )يك روزه( اول روز را در ها نمونهاز  عدد سه 8-5-2
  .گزارش كنيدرا در ناحيه بيضي شكل محاسبه كرده و نوع عيب را  پيونداستحكام . كنيد آزمون

  آزمون گزارش         9
  :موارد زير را گزارش كنيد  9-1
  شده آزمونمنبع و مشخصات شامل نوع مصالح  9-1-1
وسيله سازنده يا ديگر مراجع  هكننده كه ب آزمونجزييات هر گونه تغيير و موارد انجام گرفته توسط  9-1-2

  .توصيه يا مجاز دانسته شده است
  روز 28و  7، روز 1، ساعت 3صالح در فشاري م مقاومت 9-1-3
  روز 7روز و  1در  اتصال استحكام 9-1-4
   اروز در آب و در هو 28درصد تغيير طول در  9-1-5
  دقيقه 15يا دقيقه  5درصد جريان موجود در مالت در  9-1-6
  دقيقه 15يا دقيقه  5در  بتننشست در  9-1-7
  سيكل 25پس از مقاومت پيمايشي   9-1-8

  عدم پذيرش         10
صورت  هفورا و ب بايدعدم پذيرش . خريدار حق رد مصالحي را كه نامنطبق با الزامات اين معيار هستند را دارد

  .كتبي به توليد كننده يا تامين كننده گزارش شود
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  گواهي         11
مستقل بايد  ايشگاهآزمتامين كننده يا يك ، توليد كننده، قيد گردد، كه در درخواست خريد يا قرارداد هنگامي

شده و الزامات را برآورده ساخته است را براي  آزمونيك گواهي مبني بر اينكه مصالح مطابق با اين معيار 
ارش از نتايج آزمون بر روي يك گز، در صورت قيد در درخواست خريد يا قرارداد. خريدار تهيه نمايد

  .دتهيه گرد بايدهاي برگرفته از مصالح حمل شده  نمونه

  گذاريهنشان         12
  :گذاري كنيد  هتمامي بسته بندي ها را با درج اطالعات زير نشان  12-1
  ارجاع به اين استاندارد ملي 12-1-1
 R3و  R1 ،R2نوع  12-1-2

  :د اما به موارد زير محدود نگردندموجود باشن بايدراهنماي استفاده كه  12-1-3
نوع چسب پيشنهادي براي ، كار رود هدر آزمون استحكام اتصال بكه يك عامل اتصال  هنگامي 12-1-3-1

  .اند يا مالتي كه ترميم شده بتناتصال مصالح ترميم تازه به 
  .شوند وط ميديگر اجزاي مايع  پيشنهادي يا هر دو كه با محتويات بسته مخل، بمقدارآ 12-1-3-2
هاي استراحت بر حسب  وط كردن و زمانكردن يا توالي مخلمدت زمان پيشنهادي براي مخلوط  12-1-3-3

  دقيقه
  بندي مصالح تاريخ بسته 12-1-4
كه با ميزان  ميزان محصول بر حسب ليتر يا بر حسب متر مربع در هر سانتي متر از ضخامت هنگامي 12-1-5

  .پيشنهادي مايع مخلوط گردد
گذاري  هدرج شده در نشان نسبت به وزن% 2نبايد بيش از بسته محتويات هر. بستهوزن خالص هر  12-1-6

هاي پر شده در يك محموله نبايد كمتر از وزن درج شده در  بستهميانگين وزن  .تغيير داشته باشد
  .گذاري باشد هنشان
بر روي  بايداين موضوع ، صورت عمودي يا هوايي بكار رود هكه فرآورده براي استفاده بدر صورتي 12-1-7

  .بندي درج گردد بسته
  )در صورت دارا بودن پروانه كاربرد عالمت استاندارد(نشان استاندارد و كد ده رقمي استاندارد درج  12-1-8
  

  بندي بسته           13
ساعت  24در  g/m2100داراي ميزان انتقال بخار آب كمتر يا برابر با  بايد ها بستهكار رفته در ساخت  همواد ب

  .باشد، است تعيين شده14-2استاندارد بند از  Bكه مطابق با دستورالعمل 
  
   

  


