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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   33333/996ایران تغییر و طی نامه رماره سازمان میی استاندارد 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   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  استتاندارداا  نویس  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 رسمی س میی 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 دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(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 اا  پیشرفت

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

 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  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 س واسنجی و مراک  اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 تأییتد صتالحیت   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این استاندارد ایرانسازمان میی  ، سنجش وسایل   واسنجی

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

 بترا   تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی س واسنجی ، 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

که پیش نویس آن در  "اا  آزموناد امات و ورش -بتن رزینی -اا  بتنی پیش ساختهفرآورده "استاندارد 

مین اجالس رصت و دوتهیه و تدوین رده است و در چهارصد و  ررکت تکین ساز آزما مربوطکمیسیون اا  

مورد تصویب قرار  9/11/1329اا  ساختمانی مور  کمیته میی استاندارد مهندسی ساختمان و مصادح و فرآورده

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  3گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331مصوب بهمن ماه   ،ایران

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

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  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

 

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

 
BS EN 15564: 2009, Precast concrete products – Resin bound concrete – Requirements and test 

methods 
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 آزمون هايالزامات و روش -بتن رزينی -هاي بتنی پیش ساختهفرآورده

 دامنه کاربرد هدف و  7  

اا  بتنی بیان اد امات عمومی برا  بتن  رزینی به کار رفته در تودید فرآورده، استاندارداین ادف از تدوین 

 رزینی کاربرد دارد.اا  بتن این استاندارد برا  تهیه مستندات برا  فرآورده بارد.ساخته میپیش

کنند که ممکن است به مستندات ارایه رده در این ا  تعیین میاستاندارداا  محصول بتن رزینی اد امات ویژه

 کنند.ا  را ارایه میاستاندارداا  محصول ار نوع مقادیر محدود کنندهاستاندارد اضافه روند. 

اا  پنجره، اا، عناصر دکوراسیون، پایهیمان رهر  و پارکاایی از کاربرد بتن رزینی عبارتند از وسایل مبنمونه

 اا و غیره.اا  حیوانات و توفالا  ، آبخور اا  اب ار مارین، عناصر نردهسازه

 اربرد ندارد.کاین استاندارد برا  پییمراا  اصالح رده یا مالت  و بتن  

 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

   آن اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد 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

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

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

روش آزمون دانه بند  سنگدانه اا  ری  و دررت توسط  -سنگدانه اا ، 2233رماره استاندارد میی ایران  1-7

 ادک

 روش تعیین رطوبت کل -سنگدانه اا ، 2233استاندارد میی ایران رماره  1-1

 ویژگیها -سنگدانه اا  بتن و بتن مسیح ،  399استاندارد میی ایران رماره  1-9

تعیین مقاومت دغ ری با استفاده از دستگاه  -اا  طبیعیسنگ، 12339استاندارد میی ایران رماره  1-4

 روش آزمون -آونگی

 تعیین خوا  خمشی -ااپالستیک، 333استاندارد میی ایران رماره  1-5

درجه  39تعیین فعادیت در  -رزینها  پیی استر سیرنشده  -پالستیکها ، 3923استاندارد میی ایران رماره  1-6

  مرسوم سیسیوس سروش

 تعیین گرانروانی ظاار  به روش بروکفیید -رزینها  مایع ، 2911استاندارد میی ایران رماره  1-1

 پییمر اا و رزین در حادت مایع امودسیون یا دیسپرسیون، 6933استاندارد میی ایران رماره  1-1
2-9  EN 12664, Thermal performance of building materials and products — Determination of 

thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Dry and moist 

products of medium and low thermal resistance 
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2-10  EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: 

Classification using data from reaction to fire tests 

2-11  EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding 

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item 

2-12 EN 14617-1, Agglomerated stone — Test methods — Part 1: Determination of apparent 

density and water absorption 

2-13 EN 14617-2, Agglomerated stone — Test methods — Part 2: Determination of flexural 

strength (bending) 

2-14 EN 14617-4, Agglomerated stone — Test methods — Part 4: Determination of the abrasion 

resistance 

2-15 EN 14617-5, Agglomerated stone — Test methods — Part 5: Determination of freeze and 

thaw resistance 

2-16 EN 14617-6, Agglomerated stone — Test methods — Part 6: Determination of thermal 

shock resistance 

2-17  EN 14617-9, Agglomerated stone — Test methods — Part 9: Determination of impact 

resistance 

2-18  EN 14617-10, Agglomerated stone — Test methods — Part 10: Determination of chemical 

resistance 

2-19  EN 14617-11, Agglomerated stone — Test methods — Part 11: Determination of linear 

thermal expansion coefficient 

2-20 EN 14617-15, Agglomerated stone — Test methods — Part 15: Determination of 

compressive strength 

2-21 EN 14618:2005, Agglomerated stone — Terminology and classification 

2-22  EN 14889-1, Fibres for concrete — Part 1: Steel fibres — Definitions, specifications and 

conformity 

2-23  EN 14889-2, Fibres for concrete — Part 2: Polymer fibres — Definitions, specifications 

and conformity 

2-24  ISO 9371, Plastics — Phenolic resins in the liquid state or in solution — Determination of 

viscosity (ISO 9371:1990) 

2-25  ISO 10456, Building materials and products — Hygrothermal properties —Tabulated 

design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 

10456:2007) 

 اصطالحات و تعاريف  9

اصطالحات و تعاریف  EN 14618:2005عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد  در این استاندارد

 رود:به کار می نی  زیر

9-7 

7افزودنی 
 

 مواد به کار رفته برا  اف ودن خوا  ویژه به رزین

                                                 
1-Additive 
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9-1 

7چسباننده  
 

 طریق یک فرآیند غیرقابل برگشتاا از اا و پرکنندهمحصول ریمیایی آدی به کار رفته برا  چسباندن سنگدانه

9-9   

 مقدار مشخصه

با  اا  ممکن خاصیت، بتن رزینیگیر جامعه آمار  از تمام اندازه 3%رود انتظار میمقدار  از یک خاصیت که 

 آن برابر  بارد.

9-4   

 1رزين

رود و برا  ایجاد چسب تشکیل می 9فرآورده ریمیایی مایع قابل اتصال، که معموت با حل کردن پییمر در مونمر

 رودمتصل کننده آدی به کار می

اا در بتن پییمر  پیی استر غیر ارباعسیعنی سیستم پیی استایرن  اپوکسی و کاربردترین رزیناایی از پرنمونه -يادآوري

 بارند.  می4آکریییکسیعنی منومر متاکریییت متال

اا  فنی ممکن است اطالعاتی کاتادی وراا صورت گیرد. تامین کنندگان اوراق دادهاا و توجه تزم به خطرات حمل رزین -هشدار

 از اقدامات احتیاطی استفاده از این محصوتت ارایه کنند.

9-5    

 5  بتن رزينی 

اا  روش بااا  مصنوعی یا طبیعی و یک چسباننده آدی، که ممکن است بتن پییمر  ساخته رده با سنگدانه

یا سایر  تراکم یا گری  از مرک   ارتعاش/گیر  رودس فرآینداا  یا قادب اا ساختهیا سایر روشری   متداول بتن

 اا.روش

 

                                                 
1-Binder 

2-Resin 

3-Monomer 

4-Methyl methacrylate monomer 

5-Resin-bound concrete 
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 الزامات  4

 کلیات  4-7

مراجعه رود . در صورتی که  3-6دسبه بند ررد استفاده باید رامل مستندات کنترل کیفیت باواا  مواد مویژگی

اا  تودید کننده باید مواد و داده غیر این صورتدر دسترس بارند باید به کار روند. در  کاررناسی مستندات

 اا را ارایه کند.مربوط به مناسب بودن آن

 مواد تشکیل دهنده   4-1

 هاسنگدانه 4-1-7

 کلیات 4-1-7-7

 رود.ایران بررسی می 399اا با انطباق با استاندارد میی رایستگی عمومی سنگدانه

آور ، مقاومت و دوام بتن مقدار  بارند که احتمال آسیب به عمل اا نباید حاو  ترکیبات مضر بهسنگدانه

 دارته بارد. وجودپییمر  

 اا نباید از یک سوم کوچکترین ضخامت محصول بیشتر بارد.اندازه ذرات سنگدانه

 بنديدانه   7-1- 4-1

 تعیین رود. 1-1-1-3اا باید مطابق بند بند  سنگدانهدانه

 مقدار آب    7-9- 4-1

 تعیین رود. 9-1-1-3اا باید طبق بند در صورت د وم مقدار آب سنگدانه

 پرکننده 4-1-1

 رود.ایران تعیین می 399اا  معدنی  مطابق با استاندارد میی رایستگی عمومی پرکننده

آور ، مقاومت و دوام بتن به عمل اا نباید حاو  ترکیبات مضر به مقدار  بارند که احتمال آسیبپرکننده

 رزینی وجود دارته بارد.

 تعیین رود. 9-1-3اا باید مطابق بند بند  پرکنندهدانه

 رزين 4-1-9

 کلیات 4-1-9-7

 و در دما  ثابت نگهدار  رود. رزین باید دور از نور در مکانی خشک
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 ويگرانر  4-1-9-1

 تعیین رود. 1-3-1-3رزین باید مطابق بند  گرانرو در صورت د وم، 

 پذيريواکنش   4-1-9-9

 تعیین رود. 9-3-1-3پییر  رزین باید مطابق بند در صورت د وم، واکنش

 الیاف   4-9

روند، رایستگی کیی برا  ادیاف فی   با استاندارد در موارد  که ادیاف برا  مقاوم کردن چسباننده به کار می

EN 14889-1  و برا  ادیاف پییمر  با استانداردEN 14889-2 رود.بررسی می 

 خواص بتن رزينی   4-4

 کلیات  4-4-7

 خوا  اصیی بتن رزینی به ررح زیر تعریف رده است.

 استاندارداا  محصول ممکن است خوا  دیگر  را مشخص کنند.

 نتایج حاصل از آزمون باید به عنوان مقادیر مشخصه بیان روند.

 چگالی ظاهري، جذب آب و نفوذپذيري آّب    4-4-1

 تعیین رود. 3-3، چگادی ظاار ، جیب آب و نفوذناپییر  آب بتن رزینی باید طبق بند در صورت د وم

 مقاومت    4-4-9

 تعیین رود. 2-3، مقاومت فشار  و یا خمشی باید طبق بند در صورت د وم

 سطح یسخت  4-4-4

 تعیین رود. 3-3بند  سطح باید طبقی ، سختر صورت د ومد

 لغزندگی  4-4-5

 تعیین رود. 6-3باید طبق بند  مقاومت در برابر دغ ش پرداخت رده یا پرداخت نشده ، ر صورت د ومد

 مقاومت جذب آب  4-4-6

 تعیین رود. 3-3، مقاومت جیب آب  باید طبق بند ر صورت د ومد

 مقاومت شوک حرارتی  4-4-1

 تعیین رود. 3-3حرارتی بتن رزینی  باید طبق بند ، مقاومت روک ر صورت د ومد

 مقاومت ضربه  4-4-1
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 تعیین رود. 2-3، مقاومت ضربه  باید طبق بند ر صورت د ومد

 ضريب انبساط حرارتی  4-4-3

 رود. و ارایه تعیین 19-3باید طبق بند   ضریب انبساط حرارتی، ر صورت د ومد

 مقاومت شیمیايی  4-4-71

 تعیین و ارایه رود. 11-3مقاومت ریمیایی بتن رزینی  باید طبق بند ، ر صورت د ومد

 مقاومت يخ زدن و آب شدن  4-4-77

 تعیین و ارایه رود. 19-3، مقاومت یخ زدن و آب ردن  باید طبق بند ر صورت د ومد

 هدايت حرارتی  4-4-71

 تعیین و ارایه رود. 13-3، ادایت حرارتی باید طبق بند ر صورت د ومد

 مقاومت يخ زدن و آب شدن  4-4-79

 تعیین و ارایه رود. 12-3، واکنش در برابر آتش باید طبق بند ر صورت د ومد

  هاآزمون 5

 مواد تشکیل دهنده   5-7

 هاسنگدانه 5-7-7

 بندي دانه  5-7-7-7

 بیان رود.ایران انجام رود و نتایج مطابق آن  2233اا باید طبق استاندارد میی بند  سنگدانهدانه

 رطوبت   5-7-7-1

 ایران انجام رود و نتایج مطابق آن بیان رود. 2233اا باید طبق استاندارد میی رطوبت سنگدانه

 ها( ها )ريزدانهپرکننده  5-7-1

 ایران انجام رود و نتایج مطابق آن بیان رود. 2233اا باید طبق استاندارد میی بند  ری دانهدانه

 رزين  5-7-9

 گرانروي 5-7-9-7

 اا  زیر تعیین و نتایج مطابق آن بیان رود:رزین باید با یکی از روش رو گران

 ایران 2911روش آزمون بروکفیید طبق استاندارد میی  -الف
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 ایران   6933طبق استاندارد میی -ب

رزین مورد آزمون ، مشروط بر این که مناسب بودن آن برا    ISO 9371ار روش آزمون طبق استاندارد  -پ

 ثابت رده بارد.

 روش آزمون ررح داده رده در پیوست ب. -ت

 پذيريواکنش   5-7-9-1

 اا  زیر تعیین و نتایج آن بیان رود:پییر  رزین باید به وسییه یکی از روشواکنش

 ایران؛ 3923طبق استاندارد میی  -الف

 روش آزمون بیان رده در پیوست ب. -ب

 ایران انجام رود و نتایج مطابق آن بیان رود. 2233استاندارد میی باید طبق  -پ

 هاآزمونه   5-1

 کلیات  5-1-7

گیر  رده از مخیوط محصول یا برش داده رده از اا  قادبخوا  بتن رزینی ممکن است بر رو  آزمونه

 محصوتت آزمون رود.

باید در استاندارداا  روش آزمون یا استاندارداا  اا  برش داده رده از محصوتت ساز  نمونهاا  آمادهروش

 محصول بیان روند.

 گیري شدههاي قالبآزمونه   5-1-1

گیر  رده باید اا  قادبتهیه روند. اندسه، ابعاد و تعداد نمونه حاضراا باید از مخیوط محصول تودید نمونه

ستاندارداا  روش آزمون بارد. در صورت نیاز، اا  بریده رده از محصوتت ارایه رده در احداقل مساو  آزمونه

 گیر  رده ممکن است به اندازه مناسب بریده روند.اا  قادبنمونه

سمانند فوتد، چدن، پالستیک  اا باید از مواد غیر قابل تغییر رکل محکمگیر  نمونهقادب به کار رفته برا  قادب

 ا  برا  باز کردن قادب به کار رود.سییهوتقویت رده با ادیاف و ...  ساخته رود. باید 

سجیوگیر  از اوا  محبوس  و مستمر  قادب باید از مخیوط محصول تازه پر رود. باید توجه کافی برا  پر کردن

 دستی یا مکانیکی متراکم روند. ارتعاشاا باید از طریق اعمال فشار یا تراکم، صورت گیرد. نمونه

 آور  روند.نظر دما و زمان  با محصوتت تودید رده عملاا باید در ررایط یکسانی از آزمونه

گیار  رود و برا  یک دوره دو آزمونه باید باز رود، وزن رود و با تاریخ تودید نشانهدر پایان دوره گیرش، قادب 

  و 99 ±9س °Cروزه بدون حرارت دادن به نحو  که در سیستم کنترل کیفیت کارخانه بیان رده است، در دما  

گیر  رده در صورتی که امبستگی مناسبی بین مشخصات اندازه   انبارش رود.39 ±19س %رطوبت نسبی 

کااش  را توان دوره انبارش خشکبرا  دوره کااش یافته در مقایسه با مشخصات، بعد از دو روز برقرار بارد، می

 داد.



3 
 

 چگالی ظاهري، جذب آب و نفوذناپذيري آب  5-9     

   وتعیین رود   EN 14617-1چگادی ظاار ، جیب آب و نفوذپییر  آب بتن رزینی باید طبق استاندارد 

 رود. آماده 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونه

 مقاومت  5-4  

تعیین   EN 14617-15ایران و مقاومت فشار  طبق استاندارد  333میی باید طبق استاندارد مقاومت خمشی 

 رود. آماده 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونه و رود

 سطح یسخت  5-5

تعیین  9-3تهیه رده طبق بند  اا و آزمونهتعیین رود پ سطح باید طبق روش بیان رده در پیوست  یسخت

 رود.

 رفتار لغزشی  5-6

 رودتعیین  12339میی باید طبق استاندارد در برابر دغ ش با سطح پرداخت رده یا پرداخت نشده مقاومت 

 رود. آماده 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونه

 مقاومت در برابر سايش   5-1

 9-3اا  تهیه رده طبق بند زمونهو آتعیین رود  EN 14617-4مقاومت در برابر سایش باید طبق استاندارد 

 رود. آماده

  شوک حرارتیمقاومت در برابر   5-1

     9- 3 اا  طبق بندآزمونهو تعیین رود  EN 14617-6باید طبق استاندارد  روک حرارتیمقاومت در برابر 

 رود. آماده

  ضربهمقاومت در برابر   5-3

 آماده 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونه وتعیین رود  EN 14617-9باید طبق استاندارد  ضربهمقاومت در برابر 

 رود.

 ضريب انبساط حرارتی   5-71

اا  تهیه رده آزمونهو  تعیین رود EN 14617-11ضریب انبساط حرارتی خطی بتن رزینی باید طبق استاندارد 

 رود. آماده 9-3  طبق بند

  شیمیايیمقاومت   5-77
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 آماده 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونهو  تعیین رود EN 14617-10باید طبق استاندارد  ریمیاییمقاومت 

 رود.

 در برابر يخ زدن و آب شدنمقاومت   5-71

اا  تهیه رده طبق آزمونهو تعیین رود  EN 14617-5مقاومت در برابر یخ زدن و آب ردن باید طبق استاندارد 

 رود. آماده 9-3بند 

  هدايت حرارتی  5-79

مقادیر  تعیین رود. 9-3اا  تهیه رده طبق بند آزمونهو  EN 12664باید طبق استاندارد  ادایت حرارتی

 به دست آمده بارند. ISO 10456 طراحی ادایت حرارتی باید با تبدیل مقادیر تعیین رده طبق استاندارد

 واکنش در برابر آتش   5-74

 بند  رود.رده EN 13501-1 آزمون رده طبق استاندارد  EN 13823واکنش در برابر آتش باید طبق استاندارد 

 ارزيابی انطباق 6

 کلیات   6-7

 ارزیابی و انطباق باید در استاندارداا  محصول ارایه روند.اد امات 

 اا باید با انجام موارد زیر اثبات رود:برآورده ردن اد امات این استاندارد و مقادیر اعالم رده در ویژگی

 ؛آزمون نوع اودیه بتن رزینی  - الف

 .کنترل کیفیت کارخانه- ب

 آزمون نوع اولیه  6-1

 قبل از این که نوع جدید  از مواد برا  فروش ارایه رود، انجام رود.آزمون نوع اودیه باید 

یابد، آزمون نوع اودیه باید برا  انطباق در موارد  که نوع جدید  از بتن رزینی یا روش جدید تودید توسعه می

رود.در صورتی کنند انجام این که خوا  حاصل اد امات این استاندارد و مقادیر بیان رده برا  آن را برآورده می

ا  در مواد اودیه، طرح اختالط یا فرآیند تودید رو  داد که امکان تغییر در خوا  بتن رزینی که تغییرات عمده

 اا  نوع اودیه مناسب باید تکرارروند.را به وجود آورد، آزمون
 بارد.تادی ور مییک تغییر عمده در مواد اودیه، برا  نمونه، تغییر در نوع رزین یا در سیستم کا -يادآوري

 اا  مرجع بیان رده در این استاندارد یا در استاندارداا  محصول مرتبط بارد.اا  نوع باید با آزمونآزمون

 اا  انجام آزمون باید در استاندارداا  محصول ارایه روند.روش

 اا  اودیه باید ثبت رود.نتایج آزمون

 ايکنترل کیفیت کارخانه   6-9
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 کلیات   6-9-7

و با در نظر گرفتن اد امات این استاندارد  2991ای و  ایران مییا  طبق استاندارد سیستم کنترل کیفیت کارخانه

 ا  برقرار رود.برا  برآورده کردن اد امات کنترل کیفیت کارخانه

 دهی سازمان  6-9-1

اا  اایی برا  فعادیترامل روش ا اا و اختیارات کارکنان دخیل در کنترل کیفیت کارخانهوظایف، مس ودیت

 :باید مستند و نگهدار  و اجرا رود زیر

 اثبات انطباق بتن رزینی و محصوتت مرتبط در مراحل مناسب،  -الف

 رناسایی و ثبت ار مورد عدم انطباق، -ب

 رفع ار مورد عدم انطباق، -پ

 اا  تودید .یافتن ددیل عدم انطباق و اعمال اصالحی ممکنسطراحی مواد و روش -ت

 اا  ارایه رده در بنداا  ادف تا ت مربوط به کارکنان را رورن کند.طرح سازماندای باید فعادیت

 سیستم کنترل  6-9-9

رود اد امات این استاندارد تودید کننده باید برا  اطمینان از این که بتن رزینی و محصوتت مربوط که عرضه می

تاندارداا  محصول مربوط را برآورده کند و با مقادیر اعالم رده مشخص رده مطابقت دارته بارد، سیستم سیا ا

 ا  ایجاد، مستند ، نگهدار  و اجرا کند.کارخانهکنترل 

اا و اا  منظم، آزمون، بازرسیااادعملراا  اجرایی، دستوا  باید رامل روشسیستم کنترل تودید کارخانه

نتایج برا  کنترل تجهی ات، مواد اودیه، سایر مواد ورود ، فرآینداا  تودید، بتن رزینی و محصوتت استفاده از 

 تودید رده بارد.

 کنترل مستندات  6-9-4

اا  اجرایی، اا  معتبر در محل کار موجود بارند. این مستندات روشمستندات باید کنترل رود تا فقط نسخه

 بارند.ا  میاا  اجرایی کنترل تودید کارخانهاا و روشنقشهاا  تودید، استاندارداا، گ ارش

اا  ضرور  برا  تودید بتن رزینی و محصوتت منتجه را اا و امه دادهاا  تودید و مستندات باید ویژگینقشه

 اا باید دارا  تاریخ بارند و برا  تودید توسط رخص تعیین ردهمراجعه رود . نقشه 3-3-6فراام کندسبه بند 

 به وسییه تودید کننده تصویب روند.

 فرآيندکنترل   6-9-5

اا  مربوط به مارین آتت و یا فرآینداا  تودید را رناسایی کند. تودید کننده باید تودید کننده باید گ ینه

گیارد، معیاراا را تعریف و فرآینداا  تودید را که مستقیما بر انطباق بتن رزینی و محصوتت منتجه تاثیر می

 کند. یحراط
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 بازرسی و آزمون  6-9-6

 کلیات   6-9-6-7

بازرسی و آزمون باید بر رو  تجهی ات، مواد اودیه، سایر مواد ورود ، فرآیند تودید بتن رزینی و محصوتت منتجه 

 اا  بازرسیاا  مربوط به بازرسی و آزمون باید بر پایه طرحاا و فراوانیانجام رود. موضوعات، معیاراا ، روش

اایی که در این استاندارد مشخص نشده است باید به روری برا  اا و بازرسی و روشانجام رود. فراوانی کنترل

 انطباق دایمی بتن رزینی و فرآورده حاصل تعریف رود.

اا  مرتبط این بارند. تودید کننده باید قسمتاا  مرجع می، طرح2تا  1اا  بازرسی ارایه رده در جداول طرح

کند بتواند برا  انطباق بتن رزینی و محصوتت ا را به کار برد مگر این که برا  ار تغییر  که اعمال میاطرح

 اطمینان ایجاد کند. 

 ارایه رده است. 3اا  بازرسی در جدول قوانین انتخاب روش برا  موضوعات بازرسی بیان رده در طرح

باید  نتایج بازرسی نیازمند اعمال تصحیح و نتایج آزمونرود، امه نتایج بازرسی که با عبارات عدد  بیان می

 ثبت و در دسترس بارند.

اا  آزمون جایگ ین با اا  بیان رده در این استاندارد یا با به کار بردن روشاا باید مطابق با روشآزمون

 اا  استاندارد، انجام روند.امبستگی اثبات رده یا با روابط ایمن با روش

 باید معیاراا  پییرش مشخص رده را برآورده کرده و در دسترس بارد.نتایج آزمون 

  تجهیزات 6-9-6-1

اا  مرجع رده و با پیرو  از طرح واسنجیگیر  و تجهی ات آزمون به کار رفته در کارخانه باید توزین، اندازه

اا رزینی نبارند یا ااداف آنبازرسی روند. موضوعات بازرسی در صورتی که مرتبط با بتن  1ارایه رده در جدول

 روند.اا  مناسب دیگر تامین رده بارد اعمال نمیبا بازرسی

  مواد  6-9-6-9

 بازرسی روند. 2-3-6مواد اودیه و سایر مواد ورود  باید برا  تطبیق با مستندات فنی مطابق بند 

 است. ارایه رده 9اا و آزمون در جدول گیر اا  مرجع برا  بازرسی، اندازهحطر

 فرآيندهاي تولید  6-9-6-4

 ارایه رده است. 3اا و آزمون در جدول گیر اا  بازرسی، اندازهحطر

 محصوالت نهايی  6-9-6-5

رود تهیه و اجرا رود.مواد اودیه و بردار  و آزمون بتن رزینی باید برا  امه خواصی که کنترل مینمونه طرح

 بازرسی روند. 2-3-6مستندات فنی مطابق بند سایر مواد ورود  باید برا  تطبیق با 

 ارایه رده است. 2اا  مرجع برا  بازرسی در جدول حطر
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 بازرسی تجهیزات -7جدول

 aفراوانی هدف  روش موضوع 

 گیري و آزمونتجهیزات اندازه

به ج  آن موارد  که در روش  تجهی ات آزمون مقاومت 1

 رده واسنجین بیان رده، موآز

بر اساس  با تجهی اتی که

اند رده واسنجی استاندارد میی

فقط برا  این منظور مورد  و

 گیرنداستفاده قرار می

عمیکرد صحیح و 

 درستی

انگام نصب یا  -

بعد از تغییر 

 عمده

 یکبار در سال -

 تجهی ات توزین 9

 گیر  ابعادتجهی ات اندازه 3

گیر  رطوبت و تجهی ات اندازه 2

 دما

 تجهیزات انبار و تولید

bانبار مواد 1
    بازرسی چشمی یا سایر 

 اا  مناسب دیگرروش

 انگام نصب - فقدان آدودگی

 افتگی -

گیر  حجم  یا تجهی ات اندازه 9

 وزن

 روزانه - عمیکرد صحیح بازرسی چشمی

رده با تجهی اتی که  واسنجی 3

 بر اساس استاندارد میی

اند و فقط برا  رده واسنجی

این منظور مورد استفاده قرار 

 گیرندمی

درستی اعالم رده 

 ودید کنندهت

انگام  -

 نصبسمجدد 

بعد از تعمیر  -

 عمده

گیر  مداوم تجهی ات اندازه 2

 cاا رطوبت ری دانه

مقایسه مقدار واقعی با مقدار 

 قرائت رده

درستی اظهار رده 

 تودید کننده

انگام  -

 نصبسمجدد 

 دوبار در سال -

 در مورد تردید -

پورش و عمیکرد  بازرسی چشمی ااکنمخیوط 3

 صحیح

 افتگی -

ررایطس پورش و  بازرسی چشمی اا قادب 6

 تغییر رکل 

به طور منظم  -

بسته به نوع 

مواد و فراوانی 

 استفاده

دستورادعمل بازرسی - تراکم صحیح بتن دستورادعمل بازرسی سازنده تجهی ات/ مارین بتن ری    3

 سازنده

 a
 میی رایج در صورتی که فراوانی بیشتر  تزم بارد استاندارد   
b   برا  رزین، وجود روش حفاظت نمونه بردار  رزین با ذکر حداکثر زمان و ررایط انبار مجازس حفاظت در برابرUV  باید تایید  

 رود.
c
سآزمون  2سبتن رزینی  یا جدول  3فقط در صورتی که تجهی ات در دسترس بارد و ادف با بازرسی مناسب بیان رده در جدول    

 محصول پورش داده نشود.
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 بازرسی مواد -1جدول

 aفراوانی هدف  روش موضوع 

 کلیه مواد
-نشانهو/ یا نامه بار  یبازرس کییه مواد 1

بند  نشان دانده گیار  بسته

 bپییرش سفارش قبل از تخییه

تحقق این که محموده مطابق 

-سفارش و از منبع صحیح می

 بارد 

 ار تحویل -

 c موادي که در معرض ارزيابی انطباق قبل از تحويل قرار نگرفته است
مطابق بند  گران رو تعیین  dرزین  1

3-1-3-1 

اا  تضمین برآورده ردن داده

 رده در گواای تامین کننده

 تحویلار  -

در مورد تردید، بعد از بازرسی  -

 چشمی

 ا  طی تودید بتنبه طور دوره -

پییر  مطابق تعیین واکنش 9

  9-3-1-3بند 

اا  بیان رده انطباق با داده

 aتوسط تامین کننده

 ار تحویل -

در مورد تردید، بعد از بازرسی  -

 چشمی

 ا  طی تودید بتنبه طور دوره -

 ار تحویل - aانطباق با ظاار عاد  بازرسی چشمی dاا اف ودنی 3

 ا  طی تودید بتنبه طور دوره

2 

 ااسنگدانه

بازرسی چشمی قبل از تخییه 

-با در نظر گرفتن رکل دانه

 اابند  و ناخادصی

اا  بیان رده انطباق با داده

 aتوسط تامین کننده

 ار تحویل -

در موارد  که حامل  و منبع  -

ا  یکسان است، به طور دوره

ررایط محل یا بسته به 

 تحویل

بند  توافق برآورده ردن دانه 1-1-1-3آزمون طبق بند  3

 رده

نخستین مرتبه تحویل از  -

 منبع جدید

در مورد تردید، بعد از بازرسی  -

 چشمی

 در مورد تردید -

 

 ارزیابی ناخادصی یا آدودگی روش آزمون مناسب 6

رده اا  بیان انطباق با داده 9-1-1-3آزمون طبق بند  3

س حداکثر توسط تامین کننده

%1  

بند  توافق برآورده ردن دانه 9-1-3آزمون طبق بند  d پرکننده 3

 aرده

2 
 d ادیاف

 ار تحویل - انطباق با ظاار عاد  بازرسی چشمی

روش آزمون مناسب برا    19

ادیاف فی   مطابق 

برا  و EN 14889-1استاندارد

 EN 14889-2ادیاف پییمر  

اا  بیان رده با دادهانطباق 

 aتوسط تامین کننده

 در مورد تردید -
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 ادامه -1جدول

 a    اد امات تودید کننده کامل رده بارد.اد امات این استاندارد ممکن است با 
b
 

 اا بارد.سفارش باید بیان کننده ویژگی 
c
 اند. ،بررسی نشدهقبول وساخته یا رخص سوم مورد توسط تودید کننده محصول پیشمواد قبل از تحویل    

d
 اایی از ار تحویل بردارته روند و برا  آزمون در موارد تردید انبار روند.توصیه رده است که نمونه   

 بازرسی فرآيند -9جدول

 aفراوانی هدف  روش موضوع 

 aبتن رزينی

 ترکیب مخیوط 1

س به ج  

 چسباننده 

چشمی تجهی ات  -

 توزین

کنترل با مستندات  -

 تودید

انطباق با ترکیب مورد نظر 

 سحجمی یا وزنی 

روزانه برا  ار ترکیب مورد  -

 استفاده

 بعد از ار تغییر -

انطباق با مخیوط مورد نظر  آنادی  مناسب  9

 سفقط به صورت حجمی 

افتگی برا  ار ترکیب مورد  -

 استفاده

مقدار چسباننده  3

 بتن تازه

انطباق با مخیوط مورد نظر  روش مناسب

 وزنی سحجمی یا 

افتگی برا  ار ترکیب مورد  -

 استفاده

 روزانه برا  ار مخیوط کن - اختالط صحیح کنترل چشمی مخیوط بتن 2

مقاومت  3

 cمکانیکی

انطباق ارزیابی با مقدار  2-3آزمون طبق بند 

 bمدنظر

افتگی برا  ار ترکیب مورد  -

 استفاده

چگادی ظاار   6

 cبتن

مقدار انطباق ارزیابی با  3-3آزمون طبق بند 

 bمدنظر

سخت ردگی  3

cسطح
 

انطباق ارزیابی با مقدار  3-3آزمون طبق بند 

 bمدنظر

 d ساير فرآيندها

تمی   و آماده کردن  بازرسی چشمی اااا و کفقادب 1

سطح با اب ار باز کردن 

 bقادب

 روزانه -

کنترل پورش و تغییر  9

 رکل

بسته به مواد قادب و فراوانی  -

 استفاده

 

ار قادب جدید یا ار تعمیر  - تعیین ابعاد گیر اندازه 3

 عمده

قبل از بتن  2

 ری  

روزانه با فراوانی وابسته به  - اا  تودیدانطباق با نقشه بازرسی چشمی

 بند فرآیند قادب

 روزانه - تراکم صحیح بازرسی چشمی بتن ری   3
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 ادامه -9جدول

روش اا و انطباق با ویژگی بازرسی چشمی آور عمل 6

 داجرایی کارخانه مستن

 رده

 روزانه -

 افتگی - تایید ررایط مربوط 3

سخت ردن  3

 سریع

اا و روش انطباق با ویژگی تایید ررایط مربوط

اجرایی کارخانه مستند 

 رده

 روزانه -

 بسته به فرآیند - گیر  دمااندازه 2

فرآیند پس از  19

 بتن ری  

اا و روش انطباق با ویژگی مناسب بودن

اجرایی کارخانه مستند 

 رده

 اابسته به فرآیند و ویژگی -

 a   اا  بیان رده ممکن است وقتی اطالعات معاددی مستقیم یا غیر مستقیم از محصول به دست آید، به روز یا اا و فراوانیآزمون

 حتی حیف روند.
b
 

 .اا مطابق اد امات فرآیند تودیدکننده 
c
 رده بارد.فقط در مورد  که خاصیت مشخص    

d
 بازرسی ممکن است برا  ااداف محصول ویژه به روز یا کامل رود.این طرح    

 

 بازرسی محصوالت نهايی -4جدول

 aفراوانی هدف  روش موضوع 

 aآزمون محصول

ارزیابی انطباق با مقدار  3-3آزمون طبق بند  bجیب آب 1

 bمدنظر

 

بسته به محصول و  -

 ویژگی
 3-3طبق بند آزمون  bنفوذپییر  آب 9

 6-3آزمون طبق بند  bرفتار دغ ری 3

 3-3آزمون طبق بند  bمقاومت سایشی 2

 3-3آزمون طبق بند  bمقاومت روک حرارتی 3

 2-3آزمون طبق بند  bمقاومت در برابر ضربه 6

 19-3آزمون طبق بند  bضریب انبساط حرارتی خطی 3

 11-3آزمون طبق بند  bمقاومت ریمیایی 3

مقاومت در برابر یخ زدن و آب  2

 bردن

 19-3آزمون طبق بند 

 13-3آزمون طبق بند  bادایت حرارتی 19

 12-3آزمون طبق بند  bواکنش در برابر آتش 11
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 ادامه -4جدول

19 

 bسایر خوا 

اا  مرجع بیان آزمون

رده در استاندارد 

محصولسیا حاصل از 

 اا  غیر مستقیم  آزمون

ستاندارد ت اانطباق با اد اما

محصول و اد امات خوا  

اظهار رده توسط تودید 

 کننده

 روزانه -

 

 گیار /برچسب گیار نشانه 13

 بازرسی چشمی

انطباق با اد امات استاندارد 

محصول  و/یا اد امات روش 

 ا  مستنداجرایی کارخانه
12 

 انبار کردن

13 
 تحویل

سن در زمان تحویل، 

 در مستندات بارگیار 

 a   .این بازرسی ممکن است برا  ااداف محصول ویژه به روز یا کامل رود 

b
 

 فقط در مورد  که خاصیت مشخص رده بارد. 

 گزينیراهقوانین   6-9-6-6

 کلیات  6-9-6-6-7

محصوتت مراجعه رود  مربوط به آزمون  2تا  1قوانین انتخاب روش فقط برا  موضوعات بازرسی سبه جداول  

گیر  رده نسبت به مقادیر اظهار رده یا اا  حاصل از کنترل نتایج اندازهبردار  رده، واحداا یا نمونهنمونه

 رود.معین، به کار می

 رود.قوانین انتخاب روش برا  ار موضوع انتخاب رده به طور جداگانه به کار می

کار رفته ممکن است یک نتیجه منفرد بارد یا مربوط  بسته به موضوع، نتیجه در نظر گرفته رده برا  قوانین به

 به گروای از نتایج به دست آمده از یک نمونه بارد.
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 گزينیراهقوانین  -5جدول

 بازرسی عادي 6-9-6-6-1

 بارد. 2تا  1می ان بازرسی باید مطابق جداول 

 کاهش يافته بهبازرسی عادي  6-9-6-6-9

نتیجه متوادی  19متناظر با نصف می ان بازرسی عاد  است و ممکن است وقتی بازرسی عاد  موثر است و بازرسی کااش یافته 

 قبیی مورد قبول است به کار رود.

 بازرسی کاهش يافته به عادي  6-9-6-6-4

 وقتی بازرسی کااش یافته موثر است، در ار یک از موارد زیر بازرسی عاد  باید از نو برقرار رود: 

 نتیجه قابل قبول نبارد؛ یا -

 تودید نامنظم یا باتاخیر انجام رود؛ یا -

 سایر ررایط ایجاب نماید که بازرسی عاد  جایگ ین رود.  -

 بازرسی عادي به شديد   6-9-6-6-5

یا کمتر ، دو نتیجه غیرقابل قبول بازرسی عاد  متوادی  3بازرسی ردید متناظر با دو برابر می ان بازرسی عاد  است و وقتی که

 بداد، باید به کار رود. 

 بازرسی شديد به عادي   6-9-6-6-6

 يابد. بازرسی عادي ممکن است از سر گرفته شود.نتیجه متوالی مورد قبول ادامه می 5بازرسی شديد تا 

 توقف تودید   6-3-6-6-3

نتیجه متوادی به حادت ردید باقی بماند، تودید باید متوقف رود. باید ددیل رکست بررسی رود و در صورت  19وقتی بازرسی برا   

 د وم اقدام اصالحی برا  بازگرداندن انطباق محصول در نظر گرفته رود.

 تودید باید با بازرسی ردید از سر گرفته رود.

 محصوالت نامنطبق  6-9-6-1

ا ، عدم انطباق یک یا چند خاصیت از بتن رزینی را با این استاندارد یا   نتایج کنترل کیفیت کارخانهاگر 

 اا  فنی تودید کننده نشان داد، تودید کننده باید مراحل ضرور  را برا  رفع نواقص در نظر بگیرد.ویژگی

. گ ارش باید امکان پییرش بعد از اگر عدم انطباق تاثیراتی بر خوا  بتن نشان داد گ ارش باید تهیه رود

رتبه مواد برا  استفاده مناسب در محدوده ااداف این استاندارد را  کااشیا بعد از مورد قبول اقدامات اصالحی 

د قبول یا تن یل رتبه وجود ندارت، مواد معیوب باید ارجاع داده رود. بتن ربررسی کند. اگر اقدام اصالحی مو

 گیار  رود.مطابقت ندارته بارد باید کنار گیارته رود و نشانهرزینی که با اد امات 

 اا باید مستند رود.اا  اجرایی عدم انطباق بتن مربوط به خوا  بیان رده در این استاندارد یا ویژگیروش
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 روش آزمون جايگزين يا غیر مستقیم   6-9-1

ن به کار رود مشروط بر این که مون جایگ ین یا غیر مستقیم ممکن است برا  آزمون خوا  بتزروش آ

 امبستگی مطم نی با روش مستقیم ایجاد و برقرار کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 پیوست الف

 (الزامی)

 رزين گرانرويتعیین 

 هدف  7-الف

 .استو انطباق ررایط انبارش مطیوب  منظم رزین، تضمین تحویل گرانرو ادف از کنترل 

 روش  1-الف

است. اصل روش آزمون،   مویینمایع متناسب با زمان جریان آن از طریق دوده  رو گران رود که مالحظه می

بین دو عالمت تعریف  مویین  در تحت اثر گرانش سگیر  زمان صرف رده توسط رزین برا  روان ردناندازه

متر طی کند، ویسکوزیخییی سریع با دما تغییر می گران رو بارد. با توجه به این که رده از حجم مشخص می

 رود.رود مستغرق میمدت آزمون در داخل ظرفی که دما  آن کنترل می

 هادستگاه  9-الف

 تجهی ات زیر باید به کار رود:

 رده رامل: واسنجیاا  مویینا  از با مجموعه UFویسکوزیمتر نوع  -

  رده واسنجیسUF دوده ویسکوزیمتر -

 رکل Uظرف  -

 مسدود کننده تستیکی -

 برا  ثابت کردن ویسکوزیمتر در ظرفگاه تکیه -

   93 ±9س °C مجموعه کنترل دما در دما  -

 s  1/9زمان سنج با دقت  -

 ml 139بشر با ام زن و ظرفیت  -

 آزمایشگاای درجه خیو ستون با ا -

 گریس سیییکون -

   Sو Aاا  با حباب و دستگاه تنظیم جریان مایع سقسمت ml 99پت مدرج با ظرفیت پی -
 انواع دیگر ویسکوزیمتر که در بازار موجود استند عبارتند از: -يادآوري 

mmتا  33/9س 1نوع آبل اود -
2
/s 199999  

mmتا  63/9س 9نوع استوادد -
2
/s2999  

                                                 
1- Ubbelhode  type 

2-Ostwald type  
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mmتا 2/9س 1کاتون-نوع فنسک -
2
/s 99999  

مراجعه رود . به کار بردن ویسکوزیمتر  1 -سبه رکل ادف از نوع استوادد مشتق رده است UFویسکوزیمتر نوع 

 رود.رده تهیه می واسنجیاست و معموت به صورت  آسانبسیار 

 

 
 

 اي از ويسکوزيمترنمونه -7شکل الف

 

 روش اجرايی  4-الف

 اقدامات مقدماتی   7-4-الف

   تنظیم کنید.93 ±9س °Cکنترل دما  ظرف را رو  

 .بارد min6تا  min3را طور  انتخاب کنید که سرعت جریان بین  موییندوده 

 بارد.این کار برا  جیوگیر  از خطا  ناری از تندبودن جریان یا تند نبودن جریان به حد کافی می -7يادآوري

 اا را به طور کامل با آستون تمی  و با اوا خشک کنید.دستگاه

 بر رو  نتایج دارته بارد.ار ناخادصی ممکن است تاثیر جد   -1يادآوري

                                                 
1-Cannon-Fenske type 
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 روش انجام آزمون   1-4-الف 

بردار  رزین بر عهده آزمایشگاه انجام دانده آزمون نیست مگر در موارد  که به طور ویژه مس ودیت نمونه

 بردار  باید از بهر یکسانی انجام رود.درخواست گردد. نمونه

رکل به دو سوم حجم مخ ن برسد.  Uقدار رزین در دوده دار در بشر بری ید تا مرزین مورد آزمون را باقیف دبه

 سیییکون روغنکار  کنید. سرا با گری مویینپایه دوده 

 ور رود.در رزین غوطه مویینسرپوش دوده را گیارته و مجموعه را رو  مخ ن به نحو  سوار کنید که انتها  

 ور رود.مخ ن به طور کامل غوطه اب اراا  کنترل حرارت ظرف را با سوار کردن به نحو  نصب کنید که

 صبر کنید تا دما ثابت رود. min 19تقریبا به مدت 

 جا داید. Aبا فشردن بر قسمتدر زمان فشردن حباب  آن را نصب کنید و  مویینپت را بر رو  دوده پی

 پیپت . Sسبا فشردن قسمت قسمت مدرج برسانید Aبات  قسمت  cm 1سطح رزین را تقریبا تا 

 پیپت را فشار دایدتا فشار آن را آزاد کند. Aزمانی که سطح مورد نظر حاصل رد قسمت 

ور سقسمت پایینی آن نباید بیشتر در رزین غوطه جدا کنید موییناب اراا را از ظرف به منظور بات آمدن دوده 

 رود .

 اب اراا را در ظرف قرار داید، از مستغرق ردن کامل مخ ن مطم ن روید. 

رود. وقتی سطح رزین به اودین عالمتسنقطه باتیی  جدا کنید. رزین پس از آن جار  می مویینپت را از دوده پی

 ، زمان سنج را رورن کنید.رسید

، را برحسب ثانیه tزمان،وقتی سطح رزین به دومین عالمت س نقطه پایین  رسید، زمان سنج را متوقف کنید. 

 یاددارت کنید.

 ، را تقریبا منطبق به اودی ارایه کند، انجام داید.tید زمان،آزمون دوم را که با

 نتايج    5-الف

 رزین را با استفاده از معادده زیر محاسبه کنید: گران رو 

𝜼        

 که در آن:

η   رزین، گران رو 

k  اا ،با گرانشسارایه رده در دستورادعمل تحویل رده امراه با دستگاه واسنجیثابت حاصل از 



99 

 

ρ  چگادی رزین در دما C°  93 ،سارایه رده توسط تامین کننده 

t  بارند.زمان جریان رزین برحسب ثانیه می 
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 بپیوست 

 (الزامی)

 پذيري رزينتعیین واکنش

 هدف   7-ب

 بارد.انبارش مطیوب میپییر  رزین، تضمین منظم بودن تحویل و برا  انطباق ررایط ادف از کنترل واکنش

 روش   1-ب

، و متناظر با ررایط  Tگیر  خوا  رزین در دما  ارایه رده،اا  اجرایی به منظور اندازهاین روش آزمون، روش

 داد.صنعتی تودید را ررح می

 1زمان ژل ردگی -

 9زمان پیک حرارت زایی -

 دما  پیک حرارت زایی -

 هادستگاه   9-ب

 mm69و قطر داخیی  ml 939با ظرفیت ا  بشر ریشه -

 C° 1 دقت دماسنج دارا  سنسور با  -

 و حباب پیپت ml 1پت مدرج با ظرفیت پی -

  ./s  1زمان سنج با درستی  -

   T ±9س °C   ظرف  در دما مجموعه کنترل دما   -

 روش اجرايی   4-ب

موارد  که به طور ویژه بردار  رزین بر عهده آزمایشگاه انجام دانده آزمون نیست مگر در مس ودیت نمونه

 بردار  باید از بهر یکسانی انجام رود.درخواست گردد. نمونه

 گرم رزین را در داخل بشر توزین کنید. 199

برابر  3تنظیم رده قرار داید. بشر را در عمق  Tبشر را در مجموعه ظرف  دارا  کنترل دما که در دما  

 ارتفاع رزین مستغرق کنید.

   تنظیم کرد.93 ±9س °Cتوان در دما  در ظرف کنترل دما را می Tدما   برا  مثال -يادآوري

 به ام ب نید. T+  3/9س °Cرزین را با استفاده از سنسور دماسنج تا رسیدن به دما  

                                                 
1-Gelling 

2-Exothermic 
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ml 9  گرحسکاتادی ور اضافه کنید. زمان سنج را زمانی که کاتادی ور اضافه رد رورن کنید. به مخیوط کردن با 

 برا  یک دقیقه ادامه داید.

را در مرک  رزین ژل  گرحسرا متناظر با پایان یافتن فاز مایع و آغاز فاز جامد یاددارت کنید و  گیزمان ژل رد

 باید با پایه ظرف تماس دارته بارد. گرحسرده قرار داید. پایین سر 

 دما  پیک و زمان پیک حرارت زایی را یاددارت کنید.

 نتايج   5-ب

 C° 19و دما  پیک را با تقریب  s99 زمان پیک را با تقریب ،s 13ان ژل ردگی را بر حسب ثانیه با تقریب زم

 یاددارت کنید.
 اایی از نتایج رزین در زیر ارایه رده است:نمونه -يادآوري

  min 9و   s13± s39 زمان ژل ردگی:  -

  min 3و   s99± s33زمان پیک:   -

  33 ±19س °Cدما  پیک:   -
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 پپیوست 

 (الزامی)

 سطح یتعیین سخت

 هدف   7-پ

آور  در دما  داده رده این روش آزمون، رناسایی ار سطح فرآورده قبل و بعد از عمل یگیر  سختبا اندازه

 رود.نوع پییمراسیون غیر موثر را ممکن می
 قرار گیرد.این آزمون باید به طور کامل در طول آزمون جیب آب مد نظر  -يادآوري

 روش   1-ب

سطح محصول قبل و بعد از قرارگیر  در  ف  در نقاط مختی9کننده بارکول ورغوطهس 1با پنتومتر چسباننده یسخت

 رود.گیر  میاندازه C° 39آون در دما  

مستقیما بر حسب واحداا  اختیار  سمانند درجه بارکول  ، نیرو  به کار رفته توسط پنترومتر بر  یآزمون سخت

 کند.رو  فرآورده فرو رفته است را مشخص میا  رو  فنر  که در نقطه
 است. 3رور یکننده بارکول اب ار  ربیه به آنادی ور سخت ورغوطه -يادآوري

 هادستگاه   9-پ

  39 ±3س °Cمجموعه آون فن دار با دما   -

 گر سخت ردگیسمانند مستغرق کننده بارکول آزمون -

 بارد.می ASTM E140-97Aمطابق با استاندارد کننده بارکول  ورغوطه -يادآوري

 اب ار  ربیه به آنادی ور سخت ردگی ساحل است.

 واسنجیصفحات مجموعه  -

 روش اجرايی   4-پ

 یگر سختآزمون واسنجی 7-4-پ

را محکم با دو دست گرفته و پنتومتر را  یگر سخترا رو  سطح صفحه قرار داید، آزمون واسنجیصفحه 

 عمود بر صفحه به کار برید.

به سرعت به پایین فشار داده و مقدار حداکثر  که سوزن به آن رسیده است را فورا بخوانید. قرائت باید در 

اگر ار اختالفی یاددارت رد، تنظیم صفحه راانما   انجام رود.  نشان داده رده در صفحه عالمتداخل 

 حاصل رود، تغییر داید. در داخل پارانت پایین را تا زمانی که قرائت 

                                                 
1- Penetrometer 

2-Barcol Impressor 
3 - Sour 
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 روش انجام آزمون   1-4-پ

بردار  رزین بر عهده آزمایشگاه انجام دانده آزمون نیست مگر در موارد  که به طور ویژه مس ودیت نمونه

ساعت  92اا  میکور را حداقل به مدت نمونه بایداز بهر یکسانی انتخاب رود. نمونه 3حداقل درخواست گردد. 

   انبار کنید.39 ±3س%  و رطوبت نسبی 99 ±9س °Cدر محیط با دما  

 کنید.اا را در دما  آزمایشگاه انبار کرده و این موضوع در کنترل کیفیت کارخانه یاددارت به طور جایگ ین، آزمونه -يادآوري

 گیار  کنید.جداگانه رو  سطح و رو  ار آزمونه عالمت ناحیه 19

  برا  1سسر  ی سخت گیر اندازه 19رود، در نظر گرفته می واسنجیزمانی که اقدامات احتیاطی مشابهی برا   

 را محاسبه کنید.  H1ار آزمونه انجام داید. ار نتیجه را یاددارت کنید برا  ار آزمون متوسط حسابی 

اا را در فضا  اودیه به   قرار داید و سپس آن92 ±1س hمدت  برا    39 ±3س °C اا را در آون در دما آزمونه

 روز قرار داید. 2مدت 

سقبل از گیر  قبیی مانده در اندازهرو  ار آزمونه بدون توجه به محل حفره باقیگیر  را بر اندازه 19مجموعه 

 را محاسبه کنید. H2گرما دادن  تکرار کنید. ار نتیجه را یاددارت کنید. برا  ار آزمونه متوسط حسابی  

 نتايج   5-پ

 را بر حسب درصد تعیین کنید: Hبرا  ار آزمونه، اف ایش سخت ردگی 

 
 

 بارد.می چسبانندهنشانگر پییمراسیون ناکامل  13%اف ایش سختی بیشتر یا مساو   -7يادآوري

 بارد.میآل پییمراسیون ، در قرائت مستقیم، متناظر با درجه ایده3% کمتر از اف ایش سختی برا  بتن رزینی،  -1يادآوري

نتایج ممکن است به طور عمده تحت تاثیر درجه پوراندن نفوذ سنج بارد. بنابراین اطمینان از این که نفوذسنج در  -9يادآوري

 اند.است. اب اراا برا  کاربرد با مواد با غیظت یکنواخت طراحی ردهررایط مناسبی بارد مهم 

ا  است که با عنوان انسداد پییمراسیون پییمراسیون ناکامل که ممکن است طی پخت بدون تغییر باقی بماند، عارضه -4يادآوري

و تغییرات ابعاد   غیر قابل کاربرد  سسخت ردگی با گرماآور  اا بر مبنا  فرآینداا  عملرناخته رده است. بنابراین آزمون

 استند اما در این ررایط ، آزمون جیب آب برا  پی بردن به پییمراسیون ناکافی مفید است.

 sسنج انجام داد. در این صورت، حفظ فشار  بر اب ار برا  حداکثر فوذ وان بعد از پایدارساز  نفوذ سوزنتاا را میقرائت -5يادآوري

-بعد از پخت به طور تقریبی مساو  مقادیر به دست امده از قرائت مستقیم می تیاین  روش قرائت مقادیر سخ ضرور  است. با 19

ب رگتر از مقادیر تعیین رده  3/6%ردگی بر حسب در صد حدود ساختالف متوسط یک درجه بارکول . بنابراین اف ایش سخت بارد

 آور  با گرما است.در قرائت مستقیم، با توجه به اختالفات قبل از عمل
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