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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط 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 نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  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

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

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

.بارد رسیده تصویب به دادمی ایرانتشکیلسازمانمییاستاندارد مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

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

 کتدکسغتیایی 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 ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 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 ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  ستامانه گتواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

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

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

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

                                                 
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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عدادتی،حسین

مهندسیعمران سکاررناسیاررد
 

 



مجتمعمسسونگون





ررکتبتنخاوران
 

 





 د
 

عظیمی،حامد

سکاررناسیارردمعمار  



ادعیومی،بهرنگفتح

سکاررناسیارردمعمار  
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 یش گفتارپ

اد امات،کنترلکیفیتو-اا بتنیااییبرا محافظتوتعمیرسازهمحصوتتوسامانه»استاندارد تعاریف،

انطباق سازه:2قسمت-ارزیابی «ا پیوستگی اا  کمیسیون در پیشنویسآن ررکتمربوطکه توسط

اجالسکمیتهمییاستانداردچهارصدوافتادوافتمینتهیهوتدوینردهاستودرکیفیتآفرینانآذر

،موردتصویبقرارگرفتهاست،اینک19/19/1329اا ساختمانیمور مهندسیساختمانومصادحوفرآورده

مصوببهمنرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،قانوناصالحقوانینومق3بهاستنادبندیکماده

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331ماه

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

مو تکمیلاینقعد ومتجدیدنظرخواادردااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار و

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :هقرارگرفتهبهررحزیراستمنبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفاد


BS EN 1504-4:2004, Products and systems for the protection and repair of concrete structures- 

Definition, requirements, quality control and elevation of conformity- part4: Structural bonding 
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 هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه

 :4قسمت -تعاريف، الزامات، کنترل کیفیت و ارزيابی انطباق

 ايپیوستگی سازه

 دامنه کاربرد هدف و  0  

 تدوین استاندارداینادفاز عمیکرداد اماتارائه، ارزیابیسراملجنبهبرا رناسایی، ایمنیو اا دوام ،

 برا ا پیوستگیسازهاا سامانهانطباقمحصوتتو یکسازهسازهپیوستگیکه در تقویتکننده ا مواد

رونداستکهعبارتنداز:بتنیموجودبهکارمی

سادیافمرکبتقویتکننده بهسطحسازهبتنیپیوستگیصفحاتخارجیفوتد یاسایرموادمناسب0-0

.امقرارگیر صفحاتدرچنینکاربردااییسراملرو برا اادافاف ایشمقاومت

ساختهدرتعمیروپیوستگیبتنسختردهبهبتنسخترده،معموتامراهبااستفادهازواحداا پیش0-1

تقویتکردن.

اجرا بتنتازهرو بتنسختردهبااستفادهازدرزپیوستگیچسبانندهکهقسمتیازسازهراتشکیل0-8

دادوضرور استکهبهطورپیوستهعملکنند.می

ویکرد اد اماتعم مانندسرما ردید ررایطمحیطیردید در برا کاربرداا خیییویژه ایناستاندارد

یخ ترافیکیا از ررایطناری مثل تاثیراتتصادفی اد اماتررایطتخصصیمانند که زد ده باراا  یا زدگی

روند،کاربردندارد.ا اعمالمیعمیکرد ویژه

 الزامیمراجع   1 

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکاد امیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیبدی

بارد، رده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعددر و  آناصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراستاست

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست

 تعیینخوا خمشی-ااپالستیک،333استانداردمییایرانرماره1-0

 طبقهبند -واکنشدربرابرآتشبرا مصادحوفرآوردهاا ساختمانی،3922مییرمارهاستاندارد 1-1

اا عمومی:روش1قسمت-گیر خاکستراندازه-ااپالستیک،19933-1استانداردمییایرانرماره1-8
2-4 EN 1504-1:2005, Products and system for the protection and repair of concrete structures 

– Definitions requirements, quality control and evaluation of conformity – Part1: Definitions 

2-5 EN 1504-8:2004, Products and system for the protection and repair of concrete structures 

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

and evaluation of conformity 



9 
 

2-6 EN 1504-9, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

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

for use of products and systems 

2-7 EN 1766, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Reference concretes for testing 

2-8 EN 1767, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Infrared analysis 

2-9 EN 1770, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of the coefficient of thermal expansion 

2-10 EN 1799, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Tests to measure the suitability of structural bonding agents for application to concrete 

surface 

2-11 EN 112188, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

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

agents 

2-12 EN 112189, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Test methods – Determination of open time 

2-13 EN 12190, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of compressive strength of repair mortar 

2-14 EN 12192-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures –   

Granulometry analysis – Part2: Test method for fillers for polymer bonding agents 

2-15 EN 1614, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of glass transition temperatures of polymers   

2-16 EN 1615, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of slant shear strength 

2-17 EN 12617-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Test methods – Part4: Determination of linear shrinkage of polymers  

2-18 EN 12617-3, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Test methods – Part4: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents 

2-19 EN 12618-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Test methods – Part2: Determination of the adhesion of injection products, with or without 

thermal cycling-Adhesion by tensile bond strength 

2-20 EN 12636, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods –Determination of adhesion concrete to concrete 

2-21 EN 13412, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods –Determination of modulus of elasticity in compression 

2-22  EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: 

Classification using data from reaction to fire tests 

2-23 EN 13036-4, Road and airfield surface characteristics - Test methods – Part4: Method for 

measurement of slip/skid resistance of a surface – The pendulum test 

2-24 EN 13733, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of the durability of structural bonding agents 

2-25 ISO9514, Paints and varnishes-Determination of the pot-life of liquid systems-

Preparations and conditioning and guidelines for testing 

2-26 EN 111358, Plastics- Thermogravimetry (TG) of polymers-General principles 
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 اصطالحات و تعاريف 8 

ایناستانداردعال استاندارداا در در تعاریفتعیینرده اصطالحاتو بر  EN 1504-1وه ،EN 1504-8 و

ENV 1504-9:اصطالحاتوتعاریفزیرنی بکارمیرود

8-0  

 ايهاي پیوستگی سازهمحصوالت و سامانه   

موادمضافبهکارا بادوامبرا اا اعمالردهبهبتنبرا فراامکردنپیوستگیسازهمحصوتتوسامانه

رفته

8-1  

 (PC) مالت پلیمري و بتن پلیمري

اندایجادرده اا دانهبند ردهکهباواکنشپییمراا چسبانندهپییمر وسنگدانهمخیوط

8- 8  

 زمان آزاد

بیشینهزمانفاصیهبینکاملردناختالطعاملچسبندگیبهن دیکتریناتصالکهبتواندمقاومتچسبندگی

اد امیتعریفردهدرایناستانداردرابرآوردهکند.

8-4  

 ايعمر محصوالت پیوستگی سازه

زماندرنظرگرفتهردهبرا عاملچسبندگیمخیوطردهبرا دستیابیبهدما معینردهدرظرفاختالط

،آزمونرناساییانجامردهدرررایطآزمایشگاایاستاندارداست.گیاایعمر-يادآوري

8-5  

 ايعمر مفید براي محصوالت پیوستگی سازه

زمانیکهعاملچسبندگیبهمقداربهربهکاررفتهودرررایطمحدود کهموادبرا اادافبهکاررفته،کارا

مانند.باقیمی
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 اهداف مورد نظر براي مشخصات عملکردي  4

یاپیوستگیسازهاا سامانهفهرستیازمشخصاتعمیکرد محصوتتو1جدول ا کهبرا تمامکاربرداا

روش و اصول با مطابق معین، ااداف با کاربرداا  برا  استاندارد در رده تعریف تزمENV1504-9اا 

اند.سایرمشخصاتعمیکرد مشخصرده■برا تمامکاربردااباکند.مشخصاتعمیکرد میاستند،ارائه

برا کاربرداا بااادافمعینتزمبارند.اندممکناستمشخصرده□کهبا

ردهاست.ارائه9-3د واد اماتارروشدربندمشخصاتعمیکر
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 تمام کاربردها و کاربردهاي معینمشخصات عملکردي براي  -0جدول

 مشخصات عملکردي

 (4اي )يادآوريمقاومت سازه 4اصل تعمیر

3-2روشتعمیر

 1سیادآور پیوستهتقویتصفحه

2-2روشتعمیر

 9سیادآور بتنیامالتپیوسته

:مناسببودنبرا کاربرد-1

برا سطوحقائموسقفی-ادف

برا سطوحافقی-ب

بات ریق-پ


□ 

□ 

□

□ 

□ 

□

آور تحتمناسببودنبرا کاربردوعمل-9

ررایطمحیطیویژهزیر:

 3سیادآور دما زیادیاکم-ادف

ترزیرتیه-ب

 

 

□ 

■ 

□ 

:پیوستگی-3

صفحهبهصفحه-ادف

صفحهبهبتن-ب

فوتدمحافظتردهدربرابرخوردگیبهفوتد-پ

 2سیادآور محافظتردهدربرابرخوردگی

فوتدمحافظتردهدربرابرخوردگیبهبتن-ت

 2سیادآور 

بتنسختردهبهبتنسخترده-ث

  3سیادآور سختردهبتنتازهبهبتن-ج

 

■ 

■ 

 

□
 

□


 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

■ 

:اا مرکبدوامسامانه-2

چرخهحرارتی-ادف

چرخهرطوبتی-ب

 

■ 

■ 

■ 

■ 

:مشخصاتموادبرا طراحی-3

. 6سیادآور  .3سیادآور زمانآزاد-ادف

6عمرکارکردسیادآور -ب

مدولارتجاعیفشار -پ

مدولارتجاعیخمشی-ت

فشار مقاومت-ث

مقاومتبرری-ج

دما انتقالریشه-چ

ضریبانبساطحرارتی-ح

انقباض- 

 

■ 

■ 

■ 

□ 

 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

 

 

■ 

■ 

■ 

□ 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 
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  ادامه -0جدول

 مشخصات عملکردي

 (4اي )يادآوريمقاومت سازه 4اصل تعمیر

3-2روشتعمیر

 1سیادآور تقویتصفحهپیوسته

2-2روشتعمیر

 9سیادآور پیوستهبتنیامالت

 ها:يادآوري

اادافمقاومساز ورو امبارد.چسبندگیصفحاتخارجیبهسطحسازهبتنیبرا میENV 1504-9مطابقاستاندارد3-2روشتعمیر-1

گیر صفحاتدرچنینکاربرداایی.دستیابیبهیکچسبندگیقابلقبولبهفوتدضدزنگغیرمحتملاست.قرار

بارد.چسبندگیبتنسختردهبهبتنسخترده،معموتامراهباواحداا پیشساختهمیENV 1504-9مطابقاستاندارد2-2روشتعمیر-9

دادوتزماستبهصورتیکپارچهعملکند.یاچسبندگیبتنتازهبهبتنسختردهکهقسمتمهمیازسازهراتشکیلمی

اتوسطتودیدکنندهبرا اادافموردنظرمشخصروند.اممکناستدرجهحرارت-3

دتدتدارد.ورشآسترمانعخوردگیبرا فوتددرایناستانداردمحافظتخوردگیبهکاربردپ-2

اا ت ریقیکاربردندارد.برا روش-3

دردمااا حداقلوحداکثر.کاربرد-6

 الزامات             5

 شناسايیالزامات          5-0

بایدآزمون جدولتودیدکننده بهررحیکهدر را سامانه محصوتتیا نشاندانده و9اا رناساییاودیه

ااممکناستبرا انطباقترکیبمحصولدرارزمانیبهکارپیوستادفمشخصردهانجامداد.اینآزمون

دیدکنندهبایدسوابقآزمونرانگهدار کند.ردهاست.توارائه9اا قابلقبولدرجدولرود.روادار می
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 الزامات  شناسايی  -1جدول

 

 الزامات عملکردي      5-1

آزمون باید کننده مطابقجدولاا عمیکرد اودیهتودید رو محصوتترا پیوستگیبرا سعوامل1-3بر

 جدول یا و9-3صفحاتتقویتیمتصلرده  داد انجام مالتمتصلرده  بتنو برا  پیوستگی سعوامل

محصولبایدبااد اماتمطابقتدارتهبارد.







aهاالزامات/رواداري روش آزمون خواص رديف
 

1
ارائهیکنواختوربیهبهتوصیفچشمیرنگ

ردهتوسطتودیدکننده

9

چسبانندهپییمر بند فییتراابرا عواملدانه

EN12192-2 



±3%مقداراعالمرده



3

±1یا±3%مقداراعالمرده ISO 3451-1بامحاسبهمستقیممقدارخاکستر

درصدکلمحصول،ارکدام

ب رگتربارد

2

±1یا±3%مقداراعالمرده ISO 11358ترموگرامتر پییمراا:روشپویشدما

درصدکلمحصول،ارکدام

ب رگتربارد

3

ردتنسبیگروهااوموقعیتEN 1767 طیفمادونقرم 

اا جیباصییبایدطیف

مرجعمطابقتدارتهبارند.

6
±99%مقداراعالمرده ISO 9514عمر



3
±99%مقداراعالمردهEN 12190 مقاومتفشار 
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 شده متصلالزامات عملکردي براي عامل پیوستگی براي صفحه تقويتی  - 8جدول

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 يا مالت
 الزامات)به يادآوري مراجعه شود( آزمونروش 

مدولارتجاعیخمشی1
- 

ISO 178≥N/mm
29999 

-مقاومتبرری9
ISO 12188≥N/mm

219

 EN 1766زمانآزاد3

MC(0.40)EN 1218999%مقداراعالمرده± 

عمرمفید2

- 

ISO 9514

مقداراعالمرده.

محیطعمرمفیدبهمقداربهروررایط

بستگیدارد.

مدولارتجاعیفشار 3
-

EN 13412 ≥N/mm
29999 

دما انتقالریشه6
-

EN 12164≥C29 

ضریبانبساطحرارتی3
-

EN 1770 ≤K6-19×199 

3-

ادف
انقباضکییبرا عواملپیوستگیسازه

- 
EN 12617-1 ≤%1/9

ب-3
سازهانقباضکییبرا عواملپیوستگی

سروشآزمونجایگ ین 

- 
EN 12617-3 ≤%1/9

2
مناسببودنبرا بهکاربردندرسطوح

ااقائموسقف

-
EN 1799

 موادموقعاف ایشضخامتکمتراز

mm3نبایدبیشازmm1خی بداند

19
مناسببودنبرا بهکاربردندرسطوح

افقی

-

EN 1799

مساحتسطحعاملپیوستگیدرپایان

mmآزمونفشردننبایدکمتراز
2

 بارد.mm69سقطر3999

 EN 1766مناسببودنبرا ت ریق11

MC(0.40)EN 12168-2
برا آزمونانجامردهدرحادتخشک،

بایدرکستیدربتنر داد.
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 ادامه - 8 جدول

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 يا مالت
 روش آزمون

الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

19
آور تحتمناسببودنبرا کاربردوعمل

ررایطویژهمحیطی

- 
EN 12188

ممکن-يادآوري

استروشآزمون

تحتررایط

محیطیمتفاوتبا

استانداردفوقانجام

رود.

مقاومتبرریمایلدرمنشور

متصلباآزمونفشاردرزوایا 

نبایدکمترازمقادیرθمختیف

زیربارد:  
θ2سN/mm    
◦3939
◦6969
◦3939

چسبندگی13

-

ISO 12188

تنشکششیتحملردهبااتصال

پیوستگیدرآزمونبیرون

N/mmکشیدننبایدکمتراز
2

بارد.12

مقاومتبرریمایلدرمنشور

متصلباآزمونفشاردرزوایا 

نبایدکمترازمقادیرθمختیف

زیربارد:  
θ2سN/mm    
◦3939
◦6969
◦3939

- سحرارتیورطوبت دوام12

EN 13733 

روش–يادآوري

آزمونبرا صفحات

دیگرغیرازفوتد

کاربردندارد.

باربرریفشار درگسیختگی

نمونهبتنسختردهبعداز

قرارگیر درچرخهحرارتی

محیطگرمومرطوبنبایدکمتر

ازمقاومتکششیبتنبارد.

اا فوتدبهفوتدنبایدبعدنمونه

ازقرارگیر درچرخهحرارتی

مرطوبگسیختهمحیطگرمو

 روند.



اعمالEN 1504-8بهمقادیرمتوسطمربوطبهمشخصهعمیکرد برا اربهرتودیدمطابقاستانداردحد اد امات-يادآوري

رود.می
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 متصل شده مالت و بتنالزامات عملکردي براي عامل پیوستگی براي  - 4جدول

 مشخصات عملکردي رديف
 مرجع بتن يا مالت

 روش آزمون
الزامات)به يادآوري مراجعه 

 شود(

مدولارتجاعیخمشی1
- 

ISO 178≥N/mm
29999 

- مقاومتفشار 9
ISO 12190≥N/mm

239

-مقاومتبرری3
ISO 12165≥N/mm

26

 EN 1766زمانآزاد2

MC(0.40)EN 1218999%مقداراعالمرده± 

عمرمفید3

- 

ISO 9514

مقداراعالمرده.

عمرمفیدبهمقداربهروررایط

محیطبستگیدارد.



مدولارتجاعیفشار 6
-

EN 13412 ≥N/mm
29999 

دما انتقالریشه3
-

EN 12164≥C29 

ضریبانبساطحرارتی3
-

EN 1770 ≤K6-19×199 

ادف-2
انقباضکییبرا عوامل

پیوستگیسازه

- 
EN 12617-1 ≤%1/9

ب-2

انقباضکییبرا عوامل

پیوستگیسازه

سروشآزمونجایگ ین 

- 

EN 12617-3 ≤%1/9

19
مناسببودنبرا بهکاربردن

اادرسطوحقائموسقف

-

EN 1799

موادموقعاف ایشضخامتکمتر

mm1نبایدبیشازmm3 از

خی بداند

11
مناسببودنبرا بهکاربردن

درسطوحافقی

-

EN 1799

مساحتسطحعاملپیوستگیدر

پایانآزمونفشردننبایدکمتراز

mm
 بارد.mm69سقطر23999

 EN 1766مناسببودنبرا ت ریق19

MC(0.40)EN 12168-2

برا آزمونانجامردهدرحادت

ایدرکستیدربتنر بخشک،

داد.
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 ادامه  -4جدول

 

 مشخصات عملکردي رديف
مرجع بتن 

 يا مالت
  الزامات روش آزمون

 )به يادآوري مراجعه شود(

ادف-13
آور مناسببودنبرا کاربردوعمل

تحتررایطویژهمحیطی
EN 1766 

MC(0.40)EN 12636

برا بتنسختردهبهبتن

سخترده،آزمونخمشکشش

منجربهرکستبتنرود.باید

برا بتنتازهبهبتنسخترده،

بایدمنجرآزمونبیرونکشیدن

بهرکستبتنرود.

ب-13

آور مناسببودنبرا کاربردوعمل

تحتررایطویژهمحیطیسروشآزمون

 جایگ ین 

EN 1766 

MC(0.40)
یا

MC(0.40)

EN 12165
آزمونبرشمایلبایدمنجربه

رکستبتنرود.

 EN 1766چسبندگیادف-12

MC(0.40)EN 12636

بتنبرا بتنسختردهبه

سخترده،آزمونخمشکشش

بایدمنجربهرکستبتنرود.

برا بتنتازهبهبتنسخترده،

آزمونبیرونکشیدنبایدمنجر

بهرکستبتنرود.

چسبندگیسروشآزمونجایگ ین ب-12

EN 1766 

MC(0.40)
یا

MC(0.40)

EN 12165
آزمونبرشمایلبایدمنجربه

رکستبتنرود.

 EN 1766 سحرارتیورطوبت دوام13

MC(0.40)
EN 13733 



باربرریفشار درگسیختگی

نمونهبتنسختردهبعداز

قرارگیر درچرخهحرارتی

محیطگرمومرطوبنبایدکمتر

ازمقاومتکششیبتنبارد.

اا فوتدبهفوتدنبایدبعدنمونه

ازقرارگیر درچرخهحرارتی

گسیختهمحیطگرمومرطوب

روند.
 

اعمالEN 1504-8اد اماتحد بهمقادیرمتوسطمربوطبهمشخصهعمیکرد برا اربهرتودیدمطابقاستاندارد-يادآوري

رود.می
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 دهاي ويژهرکارب       5-8

ا مراجعهرود.برا کاربرداا ویژهعواملپیوستگیسازه1-ساطالعاتی وجدولادفبهپیوستادف

 پخش مواد خطرناک        5-4

سازه پیوستگی ا عوامل پیوست به پخشکنند. محیط و بهدارت سالمتی، برا  خطرناک مواد بنباید

 مراجعهرود.اطالعاتیس

 واکنش در برابر آتش       5-5

 سازهبرا  پیوستگی ادمانا عوامل در میکه کار معرضآتشبه در ردهاا  باید کننده تودید بند روند،

اا محافظتسطحسختردهرااعالمکند.واکنشدربرابرآتشسامانه

ارکدامسختتربارد ازموادآدیتوزیعردهیاکمترس1%کهدارا حجمیاجرما عواملپیوستگیسازه

اعالمکرد.A1توانبدوننیازبهآزموندرردهامگنبارد،رامی

ازموادآدیتوزیعردهامگنبارد،1%اا محافظتسطحسختردهکهدارا حجمیاجرمبیشازسامانه

بند رودوردهمناسبواکنشدربرابرآتشآناعالمرود.ردهEN 1350-1بایدمطابقاستاندارد

 بردارينمونه            6

بیانردهاست.EN 1504-8بردار دراستاندارداا اجرایینمونهاد اماتکییروش

 ارزيابی انطباق            7

 کلیات         7-0
بیانردهاست.EN 1504-8اا اجراییارزیابیانطباقدراستاندارداد اماتکییروش

 آزمون نوع اولیه        7-1
بیانردهاست.EN 1504-8اد اماتکییبرا آزموننوعاودیهدراستاندارد

ايکنترل تولید کارخانه        7-8

اموارهاد اماترناساییورابرا اطمینانازاینکهمحصولا تودیدکنندهبایدسامانهکنترلتودیدکارخانه

ایناستانداردرابرآوردهکندراایجادوفعالکند.9-3و1-3عمیکردبیانردهدربنداا 

تودیدبرا کنترلتودیدکارخانه سایرروشتواندآزمونکنندهمیا ، رناساییمعرفیا اا اا عمیکرد یا

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

اینامبستگیبایدرناساییاودیهبرا اطمینانازانطباقتودیدبااد اماتایناستانداردامبستگیدارتهبارد.
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 ENا بایدمطابقاستانداردا بهوضوحمستندردهبارد.کنترلتودیدکارخانهکنترلتودیدکارخانهسامانهدر

انجامرود.1504-8

ساطالعاتی ا درپیوستادفاا رناساییوعمیکرد برا کنترلتودیدکارخانهراانماییبرا تعدادآزمون

ردهاست.ارائه

ااممکناستنیازمنداف ایشطیتودیداودیهیابرا ادامهتودیددرمواردعدمانطباقبارد.تعدادآزمون

ارانحرافیازایناستانداردبایدبامدارکمستندکهنشانداندهامارز بارد،توجیهرود.



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

نظارتوتاییدکنترلتودیدکارخانهتدارک ارائهEN 1504-8 ساطالعاتی استانداردا درپیوستادفارزیابی،

ردهاست.

 گذاري و برچسب گذارينشانه           3

بیانردهاست.EN 1504-8استاندارد6گیار وبرچسبگیار دربنداد اماتنشانه







































12 

 

 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 کاربردهاي ويژه

اا آزمونیاستکهممکناستبرا کاربرداا ویژهمدنظرقرارگیرند.راملفهرستیازروش1-جدولادف

ا کهسازهتقویتردهممکناستدرمعرضبارگیار دینامیکیاا ویژهاینآزمونممکناستبرا پروژه

قرارگیردضرور بارد.

 

 هژهاي آزمون براي کاربردهاي ويروش -0جدول الف 

 روش آزمونويژگی

خستگیتحتبارگیار دینامیکی

آور لم:طیع1بخش

 :بعدازسختردن9بخش



EN 13894-1 

EN 13894-2
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 بپیوست 

 )اطالعاتی(

 پخش مواد خطرناک

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

رود.بهکارمیزیر"اشدار"

داند،اا استاندارداا میی،کهمناسببودنمواردمصرفموردانتظارراتحتتأثیرقرارنمیسایراد ماتوراانماییهشدار

تودیدمحصوتتساختمانیدرراستا ادفایناستانداردبهکاربرد.رامیتوانبرا 
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 پپیوست 

 )اطالعاتی(

 ايحداقل مقدار آزمون براي کنترل تولید کارخانه

 حداقل مقدار -پجدول 

 هاي پلیمريرزين شناسايی/مشخصات عملکردي

شناسايی اجزا

Bاابند ری دانهدانه-اااندازهدانه

Bمقدارخاکستر

Bترموگرامتر 

 Cآنادی مادونقرم 

شناسايی مخلوط تازه

Aرنگ

Aعمر

شناسايی نمونه سخت شده/ محصول و مشخصات عملکردي

Aمقاومتفشار 

مقدار

AسمطابقاستانداردبچارEN 1504-8 

Bسبرا پرتکرارترینآزمونتزماست تن،ارکدامزودتربارد1999بهر،اردوافته،یاار19ازار

Cسالدوبارار

بایددرموردمناسببودنیکیازآناا جایگ ینمیروشمقدارخاکستروترموگرامتر -0يادآوري  تودیدکننده اابارند.

رد.یتصمیمبگ

روند.پییرفتهمیردهتوسطتامینکنندهمواداودیهارائهمستندات-1يادآوري



 


