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  خدا به نام 

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

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

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    رترایط  به توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

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

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح 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

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

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(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  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

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

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

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

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

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون و مراکز اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن 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 فیزات 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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  یش گفتارپ

  نویس آن درکه پیش «قیتزر اا روش: 9 قسمت —دهیتنشیپ  ااتاندون  برا مالتروان»استاندارد 

 چهارصد و افتاد و دومینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط  مربوطاا  کمیسیون

مورد  99/11/29 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهمکمیته میی استاندارد  یهاجالس

استاندارد و  موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331مصوب بهمن ماه   تحقیقات صنعتی ایران،

ه صنایع، عیوم و خدمات، اا  میی و جهانی در زمینمی و اماانگی با تحوالت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

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

 داا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندار
 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 
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 قيتزر هايروش: 2 قسمت —دهیتنشیپ يهاتاندون يبرا مالتروان
 

 و دامنه کاربردهدف  8

 ،تنیدهپیش کشیده واا در بتن پسا  مورد استفاده در تزریق تاندوناروش تعیین ،این استاندارداد  از تدوین 

  .است

کفایت و آزمون کاربرد دارد، امچنین برا  آزمون  اااا و ساختمانپل از جمیه ،اابرا  تمامی سازه این استاندارد

 رود، کاربرد دارد.که در یک پروژه استفاده میاا و مواد تشکیل دانده آن روان مالتبازرسی 
 

 یمراجع الزام 2

 نیبداا ارجاع داده رده است. به آن رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد  نظراا دیاا و تجدهیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 اا مورد نظر است.آن  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

 اا  بتنیسازه، اجرا  19233استاندارد میی ایران رماره  2-8

2-2 ISO 14824-1, Grout for prestressing tendons — Part 1: Basic requirements 

2-3 ISO 14824-3, Grout for prestressing tendons — Part 3: Test methods 

 

 اصطالحات و تعاريف  9

  رود:اصطالحات و تعاریف زیر به کار میدر این استاندارد 

9-8  

  مالت-روان

 .نیز بارد و افزودنی مخیوط امگن سیمان و آب که ممکن است حاو  مواد مضا 

9-2  

 تزريق

 است. به داخل مجار  در یک عمییات پیوسته روان مالت عبارت از تزریق

9-9  

 تاندون

  ، که به صورتمالتروانتزریق  برا  و تمام اجزا  کمکی الزم مهاراادار با تنیده و پورشفوالد پیش مجموع
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 .رودقرار داده مییا خارجی در سازه بتنی  داخیی

9-4  

 متخصصپیمانکار 

 داد.اا را انجام میتاندون روان مالتساختمانی که تزریق  پیمانکار یا ررکت
 

 سازي مستند 4

 مشخصات اجرايی    4-8

در  تکمیل و قبل از آغاز ار بخش از عمییات تزریق، مشخصات اجرایی مرتبط با آن قسمت از عمییات باید

 بارد.دسترس 

 مشخصات اجرایی باید رامل موارد زیر بارد:

 ؛استانداردارجاع به این  -الف

 ادمییی مرتبط؛به سایر استاندارداا  میی یا بینارجاع  -ب

 کشیدگی؛ادمییی برا  وسایل پساا  میی یا بیننامهارجاع به موافقت -پ

 ارجاع به سایر مقررات و استاندارداا  میی مرتبط؛ -ت

 ؛باال در مدارکفهرست رده ادزامات جهت تکمیل و توصیف پروژه خا  تهیه رده برا  اطالعات و ادزامات  -ث

 نیاز است.مورداا و سایر مدارک فنی که برا  اجرا نقشه -ج

 محقق رود: موارد زیراا باید برا  شروار جا که کاربرد دارته بارد، ، عالوه برآن

 ادزامات توافق رده قبیی؛ دادن تغییر -چ

 مورد استفاده در عمییات. فنی و بایگانی مدارک ثبتتوزیع،  -ح
 

 کیفیت  ريزيطرح   4-2

د، باید در محل قابل دسترس ننیاز بارات تزریق طبق مشخصات اجرایی مورداا  کنترل کیفیت عمییاگر روش

 بارد.
 

 اجرايی  مستندات   4-9

اا  تزریق و بازرسی که تماماً با اندازه و مواد، تجهیزات، روش رامل مکتوب اا بیانیه ،متخصصپیمانکار 

 غیرعاد مقررات مربوط به موارد  را باید در محل در دسترس نگه دارد. پیچیدگی پروژه تطبیق داده رده است،

وجود دارته در طول مدت پروژه  تی که احتمال وقوع آنبا تأخیر، در صورپایین یا تزریق  یادمااا  باال  نظیر

 رود. تعیین، باید بارد

اا، و جزئیات اا و خروجیموقعیت و جزئیات ورود دانده نشاناا  کارگاای باید نقشه متخصصپیمانکار 

 اا را دارته بارد.اا  تاندونمهار بند درز
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 ل در دسترس نگه دارد:باید گزاررات مستند رده زیر را در مح متخصصپیمانکار 

 ؛به کار رفته روان مالتو  مصادح -الف

 ؛ISO 14824-1بق استاندارد اطم یهآزمون نوع اود -ب

 ؛استانداردطبق این  کفایتآزمون  -پ

 پروژه، اگر تعیین رده بارد. خا اا  تزریق نتایج آزمون -ت

   ، عمییات تزریق و بازرسی با اینروان مالتگزاررات مستند رده انطباق مواد، تجهیزات، باید  پیمانکار متخصص

ذکر  زمان برا  مدتباید دار  کند. این گزاررات ، نگه2و  3و  9ابق جداول طمرا  استاندارد و مشخصات اجرایی

 دار  روند.نگه، مقررات میی رده در

 ار گونه اقدامات اصالحی احتمادی نیز باید ثبت گردد.

باید  آنگستره نیاز بارد، نوع و برا  عمییات تزریق مورداستاندارد ساز  خاصی فراتر از ادزامات این اگر مستند

 در مشخصات اجرایی بیان رود.
 

 مصالح 5

 بارد. ،ISO 14824-1استاندارد  با رود باید مطابقی که استفاده میمالتروانمصادح مجزا و 
 

 روان مالتارزيابی  7

 کفايت آزمون   7-8

تا سازگار  الزم ارزیابی رود،  صورت کاملبرا  ار پروژه قبل از عمییات تزریق باید به  روان مالتمناسب بودن 

اا باید مطابق با کفایت و تعداد آزمونآزمون  گسترهفراام کند.  کارکنان، تجهیزات یا صادحرا در استفاده از م

 بارد. 1جدول 

 دررده  استفاده کارکنان، تجهیزات و مصادحبا استفاده از  روان مالتساز  باید رامل آماده روان مالتارزیابی 

باید تحت  روان مالتساز  . آمادهگیردانجام  ،ISO 14824-3استاندارد با پروژه بارد، و آزمون باید مطابق 

 ،ISO 14824-1استاندارد  با باید مطابق روان مالتاا  ، انجام رود. ویژگیدر محل پروژهررایط مورد انتظار 

 نظر پروژه بارد.ید مطابق با ررایط موردباخا ،  مالتروانرده برا  دمایی مورد قبول تعیینگستره. رودارزیابی

 

 هاي تزريق خاص پروژهآزمون   7-2

روژه باید انجام پررایط معر    اااا  تزریق خا  پروژه رو  تاندونشخصات اجرایی ایجاب نماید، آزموناگر م

 ریز  و اجرا رود.قبل از عمییات درجا، به خوبی طرحاایی باید چنین آزمون رود.

یچ تجربه قبیی برا  تزریق که در آن ا ا تاندون و جزئیات پروژه اندسه در زمان تعیینمثال  برا  ،یاایآزمون چنین -يادآوري

اا  در مقیاس کامل یا روش روان مالت یشاتکه آزما ،تجربه نشان داده است .گرددتوصیه می ،نیست در دسترسآمیز موفقیت

 بارد. مفیدتواند یت میتزریق برا  اثبات کفا
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aکفايتآزمون  گستره -8جدول
 

ISO 14824-3 b استاندارد طبقآزمون 
 هاتعداد آزمون کفايتآزمون  

 آزمون 1 بیه  بنددانه

یروان  
 بیه

 آزمون بالفاصیه بعد از اختالط 1

 از اختالط پس min 39آزمون 9

مایل دوده اگر قبالً آزمون نوع اودیه  ،فقط در صورت نیاز 

به کار رفته کن مخیوط مشابه نوع استفاده از با

 انجام نشده بارد ،در پروژه

 بارد ازیاگر مورد ن ،آزمون 1

cآب انداختگی ناری از مویینگی
 آزمون 3 بیه  

 آزمون 3 بیه cتغییر حجم 

 آزمون 3 بیه d فشار مقاومت

 آزمون 1 بیه یچگاد
a   کامل قبیی مبنی بر انطباق  مشابه اا کافی از پروژه مدارک ، اگر، صرفنظر رود9سطح سی بازر   در معرضاابرا  ساختمان کفایتآزمون از ممکن است

 مستند رده بارد. ،ISO 14824-1ساخت مطابق با استاندارد  در طول دورهوجود دارته بارد و آزمون  ،ISO 14824-1با ادزامات استاندارد  روان مالت
b  استاندارد             ذکر رده در اا  مرجع اا با روشمیان نتایج این روش مطمئنیرابطه و ارتباط  به ررطی که ،اا  آزمون استفاده رودازسایر روشممکن است

ISO 14824-3 رود، برقرار. 
c گیرد.تغییر حجم رو  یک نمونه انجام میاا  آب انداختن و آزمون 
d  با ادزامات  روان مالتاا  قبیی مبنی بر انطباق کامل اگر مدارک مستند رده از پروژه ،اا  مقاومت فشار  به یک مورد تقییل یابدتعداد آزمونمجاز است

 وجود دارته بارد. ،ISO 14824-1استاندارد 
 

 تجهیزات 7

 کلیات   7-8

 و ابزاراا  آالت، ریرنیاز مورد اا  اتصالدوده یپمپ با تمام و یک کنمخیوط یک تزریق باید راملتجهیزات 

 برا  انجام تزریق پروژه، بارد. ، مورد نیازآزمونگیر  آب، سیمان، مواد مضا  و افزودنی، و تجهیزات اندازه

 پر کند. ،بینی ردهو در سرعت پیشجار  را بدون وقفه ا  بارد که بتواند متجهیزات تزریق باید به گونه

این  ساز  بارد.ذخیره تجهیزات تزریق باید رامل یک مخزن ،اا  پروژهتاندون پر کردن مداوم نیاز به در صورت

به طور مداوم  قبل از اینکه به داخل مجار  پمپ رود،را  روان مالتتا  د،نباید رامل یک امزن بار مخازن

  .درحال حرکت، نگه دارد

 فراام رده برا  پروژه، بارد.کشیدگی وسایل پسگیر  باید مطابق با زات اندازهتجهی
 

 کنمخلوط   7-2

صورت  سدر مضا  و افزودنیمواد ، توزیع یکنواخت سیمانبا ، مالتروان ساختتجهیزات اختالط باید قادر به 

مطابق بند  با آزمون دانه  سیمانی که ااکیوخهرامل مخیوط رده نباید  مالتروان آب بارد.، و  وجود
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 ISOمخیوط رده باید مطابق با ادزامات استاندارد  روان مالت. ، باردرودمشخص می ،ISO 14824-3استاندارد 

 بارد. ،14824-1

 پمپ   7-9

آن  و حفظ فشار پیش بینی رده برا  تزریق، بارد. روان مالتجریان پیوسته  نمودنپمپ باید قادر به فراام 

 رود. تجهیزمن در طول تزریق، یسنج و ابزاراایی برا  جیوگیر  از فشار ناافشارباید به یک 

 جیوگیر  کند.  روان مالتساخته رود که از ورود اوا، روغن و سایر مواد خارجی به داخل  ا گونهپمپ باید به 

اا  ورود  و خروجی؛ سب  جیوگیر  اا و داانهبرا : سادف  جیوگیر  از ترکیدن دوده روان مالتمحدود کردن فشار  -8يادآوري 

 رود.انجام می ،ااکاربراز آسیب؛ ست  حفاظت  آالتاز آسیب به ساختار بتن؛ سپ  حفاظت تجهیزات و ریر

دارته  مطابقت ،مجار  متفاوتتواند با ادزامات قطراا  که میمفید است، زیرا استفاده از یک پمپ با خروجی متغیر  -2يادآوري 

   .بارد
 

 هالوله   7-4

باید مطابق با خروجی پمپ، حداکثر فشار در نظر گرفته  روان مالتاا  تزریق قطر و ظرفیت فشار  اسمی دوده

 بارد. ،رده و طول مورد نیاز
 

 اتصاالت ورودي   7-5

اتصاالت اا  باریک در باید از داانه باید بدون نشت بارد. ،ورود  مجار اا  داانهاا  تزریق به اتصاالت دوده

طول دوده بیش  در صورتی که کند، اجتناب گردد.عبور می روان مالتاا  ورود  که از طریق آن داانهاا یا دوده

 .گرددنصب  روان مالتیک فشارسنج باید به داانه ورود   بارد، m39از 

منجر به  را افزایش داد و به نوبه خودتواند خطر آب انداختن میکه  ،رودمیاا  باریک باعث باال رفتن فشار داانه -8يادآوري 

 انسداد رود. 

قرار داده رود که  روان مالتباید یک فشارسنج اضافی در داانه ورود   ،در مواقع افزایش غیرطبیعی و ناگهانی فشار -2يادآوري 

 اا  تزریق را نشان خوااد داد.دودهیا اا کاذب فشار در داخل مجار  تاندون عیت باال رقتن
 

 تجهیزات اضطراري و يدکی   7-7

 رود. گنجانده باید در مشخصات اجرایی تجهیزات اضطرار  و یدکی ،در صورت دزوم
 

 هاي تزريقروش 1

 و مهارهاي تاندون ها، خروجیهاورودي   1-8

بند  ی یا موقت، آبدائمصورت به کشیدگیسازگار با ابزار پس باید با یک پورش آنتاندون یا ریاراا  مهاراا 

 بردارته رود.  تواندمی از تزریق برا  بازرسی کیفیت تزریق، پسرود، که 
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و آب اندون که ممکن است اوا در دو انتها  تاندون و در نقاطی از تباید  ااو خروجی ااورود در حادت کیی، 

 د.نیابد، فراام گردتجمع 

   اا در طول تاندون موقعیت آنو  باید به طور مناسب برا  رناسایی تاندون ااو خروجی ااورود  یتمام

در تمام باید اا  زاکش قبل از انجام تزریق، خروجی بینی دمااا  یخبندان،گیار  رود. در صورت پیشعالمت

 د.نباز بمان ،اا  زاکش تا مدت کوتاای قبل از رروع تزریقبهتر است که خروجی .دنفراام رو ینقاط پایین

اا نقاط باالیی و فراتر از ایناا، بارد: مهاراا، جفت کننده و آب اواتواند محل تجمع اا که میاز تاندوننقاط احتمادی  -يادآوري

 .مجار  ریب
 

 اقدامات احتیاطی قبل از تزريق   1-2

 بند  روند.آب، درز ندازه کافی در برابر وروداا باید به ا، تاندوندر طول مدت زمان قبل از تزریق

به داخل  روان مالتروند، تا از انتقال  مجار  باید بررسیپییر  عدم نشت ،ساختهپیش در ساخت قطعات

 .روداا  مجاور جیوگیر  کانال

تواند باعث آسیب و جیوگیر  از عمییات تزریق سنگریزه، آب و انسداداا که میاز  عار  بودن به منظورمجار  

این  نیاز است، باید تایید روند.مشخصات اجرایی موردمجیس پیمانکار متخصص یا که در صورتطور رود، امان

از ریختن آب با فشار در حادت کیی  .گیردامر ممکن است با دمیدن اوا  خشک از طریق مجار  تاندون انجام 

ا  مجار ، باید در اا  فشار او. ار گونه ادزامات برا  آزمونباردمورد تایید نمیر  تاندون طریق مجا

 میی برا  مشخصات پروژه داده رود. استاندارداا 

باید انجام رود، در صورتی که  ،کشیدهتنیده و مهاراا  پسیاطی برا  حفاظت موقتی فوالد پیشاقدامات احت

 احتماالً افزایش پیدا کند. ،19233میی ایران رماره طول دوره ساخت توصیه رده در استاندارد 

تأخیر میان وقوع در صورت  د.نرو تنیده، تزریقآمیز فوالد پیشکشش موفقیتپس از تایید باید بالفاصیه مجار  

مربوط  اتدیا مالحظ ،وجود داردتنیده ، احتمال خوردگی فوالد پیشتنیده و تزریق مجار جاگیار  فوالد پیش

در نظر دش اوا  خشک در مجار  باید تنیده یا گرمحافظ بر رو  فوالد پیش محیولاا  به استفاده از روغن

تنیده یا خوا  رو  فوالد پیش  مضراثر  تا روداا  محیول محافظ باید تایید استفاده از روغن رود. گرفته

برا   ،اا  محیول محافظتنیده حاو  روغنو خوا  چسبندگی فوالداا  پیش د،نندارته بار روان مالت

 طراحی سازه قابل قبول بارد.

بررسی رود. ار گونه نشت مرتبط با اوا  فشرده تواند می مجار پییر  عدم نشت ،ساختهات پیشدر ساخت قطع  -8يادآوري 

 تعمیر رود. ،تواند قبل از تزریقمی

ریختن آب با فشار  ،اا  مییگرد ، مانند تاندون23/9از اا  پرردگی بزرگتر اا با نسبتبرا  انواع خاصی از تاندون -2يادآوري 

 .باردضرور   اا، ممکن است قبل از تزریقبر تاندون
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 تزريقدماي    1-9

د، باید نرومی تزریقاایی که مجاور تاندونو دما  سازه  یمحیط  ااحداکثر و حداقل دمامربوط به سوابق 

 د.نرو دار نگه

دما  اعالم  حداقل یا C3˚زیر احتماالً  ،از تزریق پس h23 در طول  مجاور تاندوندر صورتی که دما  سازه 

       نباید  ،بارد ،تایید کرده استرا  ISO 14824-1با استاندارد  روان مالت انطباقکه  کنندهرده توسط تودید

ریخته رده را   روان مالتاا گرم رود تا حد  که بتواند دما  مجاور تاندونمگر این که سازه  رود، تزریق

 کننده، حفظ کند. بیش از دما  اعالم رده توسط تودید C9˚یا  C3˚باال   h23 حداقل به مدت 

مجار  و تجهیزات باید عار  از برفک  نباید استفاده رود. ،که در آن برفک، بر  یا یخ وجود دارته بارد مصادح

 و یخ بارند.

 ، احتماالًاز تزریق پس h23 اا در طول مجاور تاندوندما  سازه یا  C33˚باال   روان مالتدر صورتی که دما   

باید  روان مالترود،  تزریقیا حداکثر دما  تایید و ثبت رده توسط تودیدکننده بارد، نباید  C29˚باال  

 را برآورده کند. ISO 14824-1ادزامات عمیکرد  استاندارد 
 

 عملیات تزريق   1-4

 روند.پر می روان مالت  به اندازه کافی با د که مجارناا  تزریق باید تضمین کنروش

 .گیردمداوم انجام  به صورتباید  ااتاندون تزریقعمییات 

مصادح به کار رفته  دارمقمربوط به سوابق  پیمانکار متخصص اجرا رود. عمییات تزریق باید مطابق با صورتمجیس

 د.ندار  روباید نگه

  اا ویژگیمطابق با  کنندهیا محدودیت زمانی که توسط تودیدختالط از ا پس min39 طولباید در  روان مالت

 .رود، مصر  روداعالم می ،ISO 14824-1رده در استاندارد  تعیین

 گسترهدر  تزریق رده روان مالتاا مشابه جار  رده از خروجی روان مالته روانی عمییات تزریق تا زمانی ک

اا باید پشت پس از پر کردن مجار  خروجی باید ادامه پیدا کند. است، ISO 14824-1رده در استاندارد  تعیین

 روان مالتدر مقایسه با  ،خروجی در انتها  تاندونرده از  گرفته روان مالتچگادی سیال  سر ام بسته روند.

 .تغییر کند 3 نباید بیش از % کنبردارته رده از مخیوط

حفظ min1مدت  بهباید  روان مالتفشار پییر ، عدم نشتبرا  تایید اا بسته استند، زمانی که تمام خروجی

و تعمیر رود، و  یابیمکان، نشت باید کردحفظ  را روان مالت فشار پمپ کردنبدون نتوان در صورتی که  رود.

 .رودتکرار  رونداین 

رده  ذکر اا موردنیاز برا  تعیین ویژگیمحدوده زمانی  تزریق، و در زمان ازمدت کوتاای پس از سپر  ردن 

  1زنیبرا  مثال با میل  اا  مهارااو پورش اا اا، خروجیورود  ی تمامپرردگی ، ISO 14824-1در استاندارد 

                                                 
1- Tapping  
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 اقدام اصالحی باید در نظر گرفته رود.  اا،وند. در صورت عدم پرردگی آن، باید تایید رآرام
 

که چنین روش  ییجا .یردگ، در این مرحیه انجام میرودنامیده می 1اضافیتزریقپمپاژ که  در برخی از کشوراا تکرار -يادآوري

تعیین پروژه، توسط ادزامات  ISO 14824-1در استاندارد  که روان مالت اا ویژگیبرا  اصالح تواند میتزریقی پییرفته رده است، 

 مناسب بارد.رده است، 

 از تزريق پساقدامات احتیاطی    1-5

روند. در  اا  مهاراا، باید بازرسیاا و پورشاا، خروجیی ورود تمامبرا  تایید پرردگی کافی  پس از تزریق،

 د.نپر رو ،مخیوط ردهتازه  روان مالتاا باید با ، این حفرهااصورت عدم پرردگی کافی آن

برا  جیوگیر  از ورود آب یا سایر عوامل مهاجم به داخل تاندون باید  روان مالتاا  اا و خروجیتمامی ورود 

 د.نرو بند به طور مناسب درز

یا  مجیس پیمانکار متخصصتتعیین رده در صوراا  مناسب اا مطابق روشاا و خروجیمهاراا، ورود 

 ، باید به طور دائمی محافظت رود.مشخصات اجرایی

چنان که مانند باید در برابر خوردگی امکه به طور دائمی در محل باقی می فیز  اا و سایر اقالممهاراا، دریچه

 .گردد، محافظت در مشخصات اجرایی تعیین رده است
 

 مديريت کیفیت 3

 کلیات   3-8

داده رده است، ممکن است در استاندارد جزئیات بیشتر ادزامات نظام مدیریت کیفیت بیش از آن چه که در این 

 .اجرایی بیان رودمشخصات 
 

 کارکنان   3-2

، آزمون، تزریق ساختتجربه در دارا  دیده و آموزش، کافیدیت یک ناظر با دانش عمییات تزریق باید تحت مسئو

، دیدهآموزشنماینده یک این ناظر یا بارند.  روان مالتو تزریق  ساختل ئوباید مس ناظراا؛ انجام گیردو بازرسی 

ساز  و ات احتیاطی ایمنی مربوط به آمادهل تمام اقدامترزیق حاضر بارد و باید مسئومراحل باید در تمام 

 عمییات تزریق بارد.

 طور مناسب آموزش ببینند. ه ، باید بییات تزریقعم در نظر گرفته رده برا  انجام اا کاربر

-اا       انجامکاربرو  ل تزریقناظر مسئوه در برخی از کشوراا ادزامات خاصی با توجه به سطح دانش، آموزش و تجرب -8يادآوري 

که در آن ، مراجعه کرد CWA 14646نامه توافقبه یا  متون تخصصی به توانبرا  راانمایی می دانده عمییات تزریق، وجود دارد.

 رده است. راانماییاا کاربرو  ااصالحیت و پییرش ناظر در خصو 

 .بازرسی رودعمییات تزریق توسط یک سازمان مستقل و ذیصالح  است، برخی از کشوراا نیازدر   -2يادآوري 

                                                 
1- Post-grouting   
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 بازرسی   3-9

و مقررات مشخصات اجرایی، انجام این استاندارد د که عمییات تزریق مطابق با ننظارت و بازرسی باید تضمین کن

 .گیردمی

 .است اجرایی عمییات از و امچنین بازرسی مصادح به کار رفته اا ویژگیانطباق  تاییدبازرسی اد  از 

 زیر تعیین رود: سطحبا استفاده از یکی از دو و 19233میی ایران رماره مطابق با استاندارد  ادزامات بازرسی باید

 ؛دو سطحبازرسی  -الف

 .سه سطحبازرسی  -ب

 باید در مشخصات اجرایی بیان رود. مورد استفادهبازرسی  سطح

 .رودثبت رده و  بازرسی باید توسط پیمانکار متخصص انجام

 داده رده است. 9در جدول  اجرایی عمییات، محصوالت و مصادحدامنه بازرسی 

در استاندارد کند. به کار رفته در اجرا اراره میاا  اا  تزریق رده یا مصادح خا  یا فناور بازرسی به تاندون سطح -8يادآوري 

 رده است. راانماییبازرسی  سطحانتخاب  در خصو ، 19233میی ایران رماره 

عمیکرد  ایفا اجرا به منظور  حساسیتنیاز بر اساس پیچیدگی سازه و  تعیین بازرسی موردبازرسی امکان  سطحدو  -2يادآوري 

 .سازدممکن میآن را 

 

 معیار انطباق   3-4

، آزمون باید تکرار باردحد   ادیرخارج از مق آن ساز آماده زماندر  روان مالتروانی و چگادی  آزمون اگر نتایج

 رود. ودردمباید  روان مالتو در صورت تایید، مخیوط  رده

 برا  ار پروژه اا  انطباق برا  مقاومت، آب انداختن ناری از مویینگی، تغییر حجم، روانی و چگادی بایدارزیابی

 .دناا بارتنی بر روش ویژگیمباا باید انجام رود. ارزیابیرو  تودید جار  

انطباق نبارد،  3از تعداد قابل قبول داده رده در جدول  ادیر حد  بیشکه تعداد نتایج خارج از مقدر صورتی 

رود. ایچ یک از نتایج نباید د میتایی نیاز،یینگی و تغییر حجم با ویژگی موردمقاومت، آب انداختن ناری از مو

 مراجعه کنید . 6خارج از حداکثر انحرا  مجاز بارد سبه جدول 
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 الزامات بازرسی قبل از تزريق -2جدول 

 سه سطحبازرسی  دو سطحبازرسی  موضوع

و مشخصات اجرایی ISO 14824-1 مطابق با استاندارد و محصوالت روان مالت مصادح

 a 3-2طبق بند 

bسایر اقالم 
 مطابق با مشخصات اجرایی 

 3-2مطابق با بند  ISO 14824-1در دسترس بودن نتایج آزمون نوع اودیه مطابق با استاندارد 

 3-2مطابق با بند  ISO 14824-2مطابق با استاندارد  کفایتآزمون  جیدر دسترس بودن نتا

 3-2مطابق با بند  اا  خا  پروژهدر دسترس بودن نتایج آزمون

 3-3و  9-3مطابق با بند  تجهیزات تزریق

 3-2مطابق با بند  بیانیه روش

 9-2مطابق با بند  ناظر تزریق

 9-2مطابق با بند  تزریق اا کاربر

 1-3مطابق با بند  اا و مهاراااا، خروجیگیار  ورود رناسایی عالمت

 9-3مطابق با بند  پیش ساختهایید عدم نشت مجار  در ساخت قطعات ت

 9-3مطابق با بند  

 9-3مطابق با بند  ااظت موقتی فوالد پیش تنیده و مهاراقدامات احتیاطی برا  حفا

 3-3مطابق با بند  ااسازه مجاور تاندوندما  
a  ا  بر ،تحویل بررسی رده و بازرسی چشمی رود. در موارد تردید رسیدباید در برابر  سومگواای تصدیق رده یا گواای محصول رخص  دارا محصوالت

 است، تحتتعهد رود. سایر محصوالت/ اقالم باید امان طور  که در مشخصات اجرایی تعیین رده  بازرسی بیشتر  باید اابررسی انطباق محصول با ویژگی

 .آزمون قرار گیردبازرسی و 
b  و غیره. ااکردن ریاراا  مهارالت برا  پراا و ماا، خروجید وور نظیر یاقالم ،مثال برا 
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 الزامات بازرسی در طول مدت زمان تزريق -9جدول 

 سه سطح یبازرس دو سطح یبازرس موضوع

 3-3مطابق بند  .روان مالتدما  سازه مجاور تاندون اا و 

روان ساز  مقدار مصادح به کار رفته در آماده

 مالت

 2-3مطابق بند 

 : ISO 14824-3  dمطابق با استاندارد : ISO 14824-3 dمطابق با استاندارد  :در طول زمان تزریق روان مالتآزمون 

نمونه اا  قادب گیر  رده برا  آزمون  -

 ؛aمقاومت فشار 

اا  نمونه سه آزمون در ار پروژه با -

 کن؛بردارته رده از مخیوط

  ااسه آزمون در ار پروژه با نمونه -

 کن؛از مخیوط بردارته رده

بردارته با نمونه  روزآزمون در ار  یک - ؛bآب انداختن ناری از مویینگی -

اما حداقل سه آزمون  مخیوط کنرده از 

 ؛در ار پروژه

آزمون در ار روز با نمونه  کی -

بردارته رده از مخیوط کن اما حداقل 

 سه آزمون در ار پروژه؛

بردارته  آزمون در ار روز با نمونه کی - ؛bتغییر حجم -

رده از مخیوط کن اما حداقل سه آزمون 

 در ار پروژه؛

روز با نمونه نیم آزمون در ار  کی -

بردارته رده از مخیوط کن اما حداقل 

 ؛مرحیه تزریقسه آزمون در ار 

روز با نمونه نیم آزمون در ار  کی - ؛cروانی -

 بردارته رده از مخیوط کن

با  h2 یا ار  آزمون در ار روز سه -

 بردارته رده از مخیوط کن  نمونه اا

بردارته رده از  با نمونهآزمون  کی - .چگادی -

زمون با نمونه بردارته آو یک  کنمخیوط

انتها  تاندون در ار رده از خروجی 

  2-3پروژه ستغییرات حجم مطابق با بند 

یک نمونه در ار نیم روز با یک  -

نمونه بردارته رده از مخیوط کن و از 

دو  لخروجی انتها  تاندون اما حداق

ستغییرات  eآزمون در ار مرحیه تزریق

  2-3جم مطابق با بند ح

اا انگامی که خروجی نگه دارندهنتایج فشار 

 رود.بسته می

 2-3مطابق بند 

اا  پورش اا واا، خروجیتمامی ورود بازرسی

 مهاراا
 2-3مطابق بند 

a  با  روان مالتدر انطباق کامل  قبییاا  از پروژه  مستند مدارک ، در صورتی کهاا  مقاومت فشار  به یک مورد کااش داده رودتعداد آزمونممکن است

 وجود دارته بارد. ISO 14824-1ادزامات استاندارد 
b گیرد.تغییر حجم رو  یک نمونه انجام میاا  آب انداختن و آزمون 
c استاندارد  مطابق آزمون روانیISO 14824-3،  پس از اختالط اندازهصرفاً بالفاصیه  ،روان مالت ردگیپخشبا استفاده از ار دو روش مخروط روانی یا روش-

  رود. می   گیر  
d  استاندارد ذکر رده دراا  مرجع اا با روشمیان نتایج این روش مطمئنی رابطه و ارتباط به ررطی که ،اا  آزمون استفاده روداز سایر روشممکن است             

ISO 14824-3 رود.، برقرار 
e  استیک عمییات تزریق مداوم  ، مدت زمانیک مرحیه تزریق. 
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 از تزريق بازرسی پسالزامات  -4جدول 

 سه سطح یبازرس دو سطح یبازرس موضوع

 3-3مطابق بند  اا  مهاراااا و پورشاا، خروجیی ورود بازرسی تمام

 3-3مطابق بند  اا و مهاراااا، خروجیبند  ورود آب

 3-3مطابق بند  ااخروجی اا واا، ورود فوالد  مهار قطعاتحفاظت 

 مورد نیاز می بارد سوایق بازرسی

 

 

 انطباق مقاومت، آب انداختن ناشی از مويینگی و تغییر حجم معیاربراي  قابل قبول تعداد  -5جدول 

 %4 =  (AQL) قابل قبول کیفیحد 

 تعداد قابل قبول تعداد نتایج آزمون

 9 19تا  1
 1 12تا  13

 9 31تا  99

 3  32تا  39

 2 22تا  29

 3 62تا  39

 6 32تا  63

 3 22تا  39

 3 199تا  23
 رود. اقتباس ISO 2859-1:1999 استاندارد A-2است از جدول  ممکنمورد بارد، تعداد مناسب  199ار جا که نتایج آزمون بیش از  -يادآوري

 

 

 حداکثر انحراف مجاز -7جدول 

 حداکثر انحراف مجاز ويژگی 

 MPa 5- روزه 93مقاومت فشار  

 3MPa- روزه 3مقاومت فشار  

 % 0.3 + آب انداختن
 ± % 0.5 تغییر حجم

 ± % 0.2 روانی 

 ± % 0.5 چگادی
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 عدم انطباق موارداقدام در    3-5

برا  اطمینان از حفظ سازه متناسب با اد  در نظر گرفته رده،  ،که بازرسی عدم انطباقی را آرکار سازد جایی

 اقدام مناسب باید انجام رود.

 اا  زیر در سفارش ثبت رده باید بررسی رود:در این حادت، جنبه

 عدم انطباق رو  اقدام بعد  و سازگار  با اد  در نظر گرفته رده؛ پیامداا  -الف

 جزء قابل قبول؛ قدار الزم برا  ساختم -ب

 محتمل.ضرورت عدم پییرش و جایگزینی جزء غیر قابل تعمیر   -پ

اگر مشخصات اجرایی ایجاب نماید، اصالح عدم انطباق باید مطابق با روش بیان رده در مشخصات اجرایی یا در 

 روش توافق رده توسط طرفین، صورت پییرد.
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