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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايرانآشنايي با 

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و  3تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك ماده  و استاندارد همؤسس

استانداردهاي  نشر است كه وظيفه تعيين، تدوين و مرجع رسمي كشور تنها 1331ماه تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن

 ملي )رسمي( را به عهده دارد.

به  62/9/99تحقيقات صنعتي ايران به موجب يکصد پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  و استاندارد نام مؤسسه

 جهت اجرا ابالغ شده است. 62/3/99مورخ  33333/692سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

نظران مراكز و مؤسسات هاي فني مركب از كارشناسان سازمان، صاحبتدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون

 شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي،علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع،  شامل توليدكنندگان، مصرف كنندگان، 

نويس شود.پيشصادركنندگان و واردكنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان هاي دولتي و غيردولتي حاصل مي

شود و پس از دريافت هاي فني مربوط ارسال ميفع و اعضاي كميسيونناستانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي

نظرها و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي )رسمي( ايران چاپ و 

 منتشر مي شود.

كنند در ا رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميصالح نيز بمند و ذيهاي عالقهپيش نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان

شود. بدين ترتيب، شود و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر ميملي طرح و بررسي مي كميته

تدوين و در كميته ملي  3شود كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شماره استانداردهايي ملي تلقي مي

 دهد به تصويب رسيده باشد.استاندارد مربوط كه سازمان ملي استاندارد ايران تشکيل مي

 ، كميسيون بين المللي الکتروتکنيك 1 (ISO)سازمان ملي استاندارد ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد 

(IEC) 6  و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني(OIML)
 كميسيون كدكس غذايي  2است و به عنوان تنها رابط  3

(CAC)
هاي خاص كشور، از كند. در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي و نيازمنديدر كشور فعاليت مي 3

 شود.گيري ميهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي بهرهآخرين پيشرفت

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت ندارد ايران ميسازمان ملي استا

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

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

المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و     تواند به منظور حفظ بازارهاي بيننمايد. سازمان مي

ها و مؤسسات فعال در زمانكنندگان از خدمات سابندي آن را اجباري نمايد. همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفادهدرجه

ها و هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاهمشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدور گواهي سيستم زمينه

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط مراكزكاليبراسيون )واسنجي( وسايل سنجش، سازمان ملي استاندارد ايران اين گونه سازمان

ها اعطا و بر عملکرد كند و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنحيت ايران ارزيابي مينظام تأييد صال

كند. ترويج دستگاه بين المللي يکاها، كاليبراسيون )واسنجي( وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و ها نظارت ميآن

 نداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است.انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استا
 

1-International Organization for Standardization 

2-International Electrotechnical Commission 

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 

4-Contact point 

5-Codex Alimentarius Commission 
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 پیش گفتار

پـيش نـويس    كـه  «تعيين خواص چسبندگي/پيوستگي درزگيرها در دماي متغير -درزگيرها -ساختمان »    استاندارد

كميتـه ملـي اسـتاندارد     اجالسـيه  وهشـتمين چهارصدوشصت هاي مربوط تهيه و تدوين شده و دركميسيون در آن

 3، اينك به استنـاد بنـد يـك مـاده    مورد تصويب قرار گرفتـه است 62/11/96مورخ  ساختمان و مصالح ساختماني

بـه عنـوان    ،1331بهمـن مـاه    تحقيقات صنعتي ايـران مصـوب   و قانون اصـالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد

هاي ملـي و جهـاني در  مي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتبراي حفـظ همگا استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

زمينـه صنايع، علـوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهـادي 

توجه قرار  ه شود، در هنگام تجديد نظر در كمـيسيون فني مربوط مورديتکميل اين استانداردها ارا وكه براي اصالح 

 براي مراجعه به اسـتانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد. ، خواهد گرفت. بنابراين

شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امکان بين در تهيه وتدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به 

 ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.  اين استاندارد و استاندارد

 

 كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است : خذيأم منبع و
ISO 9047:2001+Cor 1 :2009, Building construction- Jointing products - Determination of 

adhesion/cohesion properties of sealants at variable temperatures 
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تعیین خواص چسبندگي/پیوستگي درزگیرها                                                          -درزگیرها -ساختمان

 متغیر  در دمای

 هدف و دامنه کاربرد 1 
 گيري خواص چسبندگي/پيوستگي درزگيرها با رفتار غالبتعيين روش اندازه ،هدف از تدوين اين استاندارد

  باشد.روند ميه كار ميها باالستيکي كه در درزگيري ساختمان

 

 مراجع الزامي 1

 ملي به آنها ارجاع داده شده. بدين ترتيب آن حاوي مقرراتي است كه در متن اين استانداردمدارک الزامي زير 

ار ارجاع داده شده باشد، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتش شود.جزيي از اين استاندارد محسوب مي قرراتم

در مورد مداركي كه بدون ذكر  نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.ها و تجديداصالحيه

 هاي بعدي آن مورد نظر است.نظر و اصالحيهيدانتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجدتاريخ 

 استفاده از مراجع زير براي كاربرد استاندارد الزامي است:

2-1 ISO 6927, Building construction – Jointing products – Vocabulary 

2-2 ISO 13640, Building construction – Jointing products – Specifications for test substrates 
 

 اصالحات و تعاريف 9

 شود.استفاده مي 1-6بند  در اين استاندارد از اصطالحات و تعارف ارايه شده در استاندارد

 

 اصول آزمون 4

س از قرارگيري در معرض چرخه شوند. پاند، تهيه ميآزمون كه به دو سطح موازي چسبيدهها از درزگير مورد آزمونه

وستگي و چسبندگي مورد آزمون قرار        كاهش پي تعيينها براي آزمونه و كشش تحت شرايط مشخص،فشار 

 گيرند.مي

 

 وسايل 5

 باشند. 6-6بند روند و بايد طبق استانداردها به كار ميسازي نمونهكه براي آماده، 1مواد زيراليه 5-1

توان از مالت و يا آلومينيم آندي و يا شيشه استفاده نمود. ساير مواد زيراليه ممکن است در ميبراي مواد زيراليه 

 مورد استفاده قرار گيرد. نفعانذيصورت توافق بين 

مطابق  6و  1هاي شکل نشان داده شده در ابعادآن با مقطع عرضي مونه، دو زيراليه با جنس يکسان كه براي هر آز

د اما ابعاد لبه درزگير و ناحيه هاي آزمون با ساير ابعاد نيز به كار روممکن است زيراليهمورد نياز است. باشد 

 باشد. 6و  1هاي چسبندگي بايد مطابق شکل

. روندكار ميهب با سطح غيرچسبنده 16  ×16  ها با ابعاد سازي آزمونهبراي آماده كه، 1اندازهافاصله 5-1

 .(6 و 1هاي )شکل

                                                           
1-Substrate Materials 

2-Spacers 



 

 

طبق بهتر است ) روند.كار ميهب سازي نمونهبراي آماده ي پلي اتيلن كهمانند اليه، 1های غیرچسبندهاليهرزي 5-9

 (انتخاب شود. توليدكننده درزگير توصيه

 را داشته باشد. (39±6)℃امکان حفظ دما در ، 1تهويه دارای یگرم خانه 5-4

 را داشته باشد. (-69±6)℃ها در زمان كشش در دماي آزمونهداري قادر به نگه ،9سرما یمحفظه 5-5

 مطابق روش ب. ايجاد شرايط آزمونبراي  وری آزمونه در آب،ظرف برای غوطه 5-6

  كشش و فشار بر روي آزمونه با نرخ  نيروي اعمال قادر به، 4دستگاه آزمون 5-1
 باشد. (3/9±3/3)⁄   

 1)جدول  63%يا  69%، 3/16%داري آزمونه به ازاي افزايش طول نگه بهقادر  ،کششفاصله اندازها برای  5-8

 باشد. است  نفعانذي( و يا هر افزايش طول ديگري كه مورد توافق راي عرض فاصله اندازها را ببينيدب

)جدول   63يا % 69، %3/16%سازي داري آزمونه به ازاي فشردهنگه قادر به  سازی،اندازها برای فشردهفاصله 5-0

 است باشد.  نفعانذيسازي ديگري كه مورد توافق براي عرض فاصله اندازها را ببينيد( و يا هر فشرده 1

 3/9  گيري با مقياس اندازه گیری،ابزار اندازه 5-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-Anti-adherent Substrate 

2-Ventilated Convection-type Oven 

3-Refrigerated Enclosure 

4-Test Machine 



 

 

 
 

 متر ابعاد بر حسب ميلي

 

 
 

 های بتنيزمونه با زيراليهآ -1شکل 

 

 

 



 

 

 
 

 

 متر حسب ميليابعاد بر 

 

 

 
 

 آلومینیم آندی يا شیشههای زمونه با زيراليهآ -1شکل 

 

 

 

 



 

 

 

 هاسازی آزمونهآماده 6

زيراليه انتخاب شده بايد سه آزمونه كدام از مواد ( رسانده شوند. براي هر 63±6)℃درزگير و زيراليه بايد به دماي 

 فراهم شود.

نها را روي ( و آ1راهم كنيد. )شکل ف 6-3بند طبق انداز و دو فاصله 1-3دو زيراليه طبق بند براي هر آزمونه، 

 قرار دهيد.  3-3طبق بند  اليه غيرچسبندهرزي

يا روش مخلوط كردن براي  ه كار رفتهدرزگير پيروي كرد. مثالً در مورد نوع آستر ب هاي سازندهبايد از دستورالعمل

 درزگير پر كنيد. وسيلهها را بهاليهفضاي خالي ايجادشده توسط زير درزگيرهاي مركب.

 :رعايت كنيدهاي زير را توصيه

 هاي هوا جلوگيري كنيد.از تشکيل حباب -الف

 را در سطوح تماس زيراليه فشار دهيد. ردرزگي -ب

 اندازها هم سطح شود.ها و فاصلهزيراليه تا با رويه بتراشيدرا  سطح درزگير -پ

ان ممکن برداريد. بگذاريد ترين زمغير چسبنده را در كوتاه  ها قرار دهيد و زيراليهگاهيکي از تکيه آزمونه را روي لبه

اندازها را در . فاصلهصورت پذيرددن بهينه درزگير آوري يا خشك شر اين موقعيت باقي بمانند تا عملها دآزمونه

 داريد.در محل نگه سازيمشروطمدت 

 1هاآزمونه سازیمشروط 1

 روش الف 1-1

 كنيد. سازيمشروط( 39±3)% ( و رطوبت نسبي 63±6)℃روز در دماي  63ها را براي مدت آزمونه

 روش ب 1-1

 زير قراردهيد: ايانباره و سپس آنها را سه بار در معرض چرخهكنيد  سازيمشروطها را طبق روش الف اول آزمونه

 (.39±6)℃( در دماي 2-3بند سه روز در گرم خانه ) -الف

 . (63±6)℃( در دماي 2-3بند يك روز در آب مقطر ) -ب

 (.39±6)℃( در دماي 2-3بند دو روز در گرم خانه ) -پ
 . (63±6)℃( در دماي 2-3بند يك روز در آب مقطر ) -ت

 .ب ←الف  ← ت ←پ به اين شکل نيز تغيير كند:  تواندميفوق  چرخه
با استفاده از تأثير گرما و آب است و هدف بدست آوردن  معمولي سازيمشروطيك روش  ،طبق روش ب سازيمشروط -يادآوری

 باشد.اطالعات در مورد دوام درزگير نمي
( و رطوبت 63±6)℃ساعت تا شش روز در دماي  62براي مدت ها را طبق روش ب، آزمونه سازيمشروطاز  بعد

 ( قرار دهيد.39±3)% نسبي 

 آزمون انجام روش 8

  سازي بايد سرعت كشش و فشردهها را برداريد. ، جدا كنند3طبق بند  سازيمشروطز بعد ا
   ⁄ (3/9±3/3 )

  باشد.مي قرار گرفته، نفعانذيتوافق  ديگري كه مورد و يا هر دامنه 63يا % 69، %3/16% نوسان آزمون باشد. دامنه

                                                           
1-Conditioning Of Test Specimens 



 

 

 

 
 نوسان و عرض درزگیر یدامنه ربین مقادي رابطه -1جدول 

 نوسان یدامنه
 عرض بعد از کشش 

(mm) 

 سازیعرض بعد از فشرده

 (mm) 

63± 13 9 

69± 2/12 2/9 

3/16± 3/13 3/19 
  mm16عرض اوليه   -يادآوري

 

 زير قرار دهيد. ترتيبنوسان مورد نياز و به  طبق دامنهسازي كشش و فشرده هايدر معرض چرخهرا  هاآزمونه

 اول هفته 8-1

را در  هات آزمونهقرار دهيد. بعد از سه ساع( -69±6)℃ ( و در دماي 3-3بند سرما ) هحفظرا در م هاآزمونهل: روز او

( -69±6)℃ي مورد نياز برسيد. كشش را در دماي ( مورد كشش قرار دهيد تا به دامنه3-3بند دستگاه آزمون )

 ساعت ادامه دهيد. 61 مدت براي

 هاه( قرار دهيد. بعد از سه ساعت آزمون39±6)℃را در گرم خانه در دماي  هاهآزمونروز دوم: كشش را متوقف كنيد. 

 ( براي39±6)℃ سازي را در دمايمورد نياز برسيد. فشرده دامنه دهيد تا به تحت فشار قراررا در دستگاه آزمون 

 ساعت ادامه دهيد. 61 مدت

 را تکرار كنيد.سازي را متوقف كنيد و فرآيند روز اول : فشردهروز سوم

 روز چهارم: فرآيند روز دوم را تکرار كنيد.

بدون ( 39±3)% ( و رطوبت نسبي 63±6)℃را در دماي  هاسازي را متوقف كنيد و آزمونهروز پنجم تا هفتم: فشرده

 .داري كنيدنگهگونه نيروي مکانيکي اعمال هيچ

 دوم هفته 8-1

 اول را تکرار كنيد. فرآيند هفته

ي يا پيوستگي مورد قرار گرفتند، جهت كاهش ميزان چسبندگ هاي باالها در معرض چرخهاينکه آزمونهبعد از 

گيري مناسب كه قابليت قرائت يا چسبندگي بايد با ابزار اندازههاي پيوستگي عمق شکاف گيرند.آزمون قرار مي

 گيري شوند.را داشته باشد، اندازه 3/9  

 گزارش آزمون 0

 آزمون بايد شامل موارد زير باشد:گزارش 

 .ملي ايران ارجاع به اين استاندارد 0-1

 نام آزمايشگاه و تاريخ آنجام آزمون. 0-1

 نام، نوع )نام شيميايي( و رنگ درزگير. 0-9

 اند.ها از آن ساخته شدهسري درزگير كه آزمونه 9-4

 (.1-3هاي مورد استفاده )بند زيراليه 0-5

 رفته )در صورت استفاده(.كار ه آستر ب 0-6



 

 

 (.3)بند  سازيمشروطروش  0-1

 (.3كشش/فشار )بند  چرخه دامنه 0-8

 عمق و محل كاهش چسبندگي و پيوستگي براي هر آزمونه. 0-0

 هر گونه انحرافي كه از فرآيند مشخص شده در اين استاندارد به وجود آمده است.  0-19

 

 
  


