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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

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

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

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

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

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

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

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

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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  فني تدوين استاندارد كميسيون
  -اج هاي بتن در پالستيك براي استفاده در درز هاي ترمو بند از جنس پليمرنوارهاي آب«

  »بازرسي مواد، آزمون و الزامات :2 قسمت 

  
 يا نمايندگي/ سمت و  :رييس

  گرامي، عباس
  )عمران مهندسي دكتراي(
  

  مدير ژئو تكنيك مترو تهران 

   :دبير
  تاجيك، حميد رضا

  )شيمي كارشناس ارشد(
  

  آور نانو مدير عامل شركت توسعه فن

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا
  ن بيگي، ليال احمد خا

  )پليمر -مهندسي شيمي  كارشناس ارشد(
  هاي متالورژي رازيمركز پژوهش

 
  اصل روستا، حامد

  )عمران كارشناس(
  مدير عامل سيمان ايالم

 
  اقبالي، بابك 

  )شيمي كارشناس(
  شركت همگرايان توليد

  
  اميني، امير كاوه 

 )سازه هيدروليكي كارشناس ارشد(
  قدس مهابمهندسي مشاورشركت 

  
  ايوبي، محمد رضا 

  )شيمي كارشناس ارشد(

  
  مدير عامل شركت همگرايان توليد

  
  اميني، امير كاوه 

 )سازه هيدروليكي كارشناس ارشد(

  
  مهاب قدسمهندسي مشاورشركت 

    
  پوريكتا، پوالد 

  )عمران كارشناس(
  شركت صنايع شيمي ساختمان آبادگران
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  رضيهم، نبريانق
 )فيزيكيمي ش كارشناس ارشد(

  ايالمستاندارد ا

  
  المعي، ماهان

  )عمران كارشناس ارشد(

  
  مهاب قدسمهندسي مشاورشركت 

  
  موسوي خونساري، محسن 

  )ي تاسيسات آبيادكتر( 

  
  تماوانشركت 

  
  يزداني، نعمت اله 

  )زمين شناسي كارشناس(

  
  شركت آروين بتن خاك 

  
  يوسفي هرنجي، رضا

  )يشيم كارشناس ارشد(
شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و 

  مكانيك خاك 
  

  يوسفي ثابت، عباسعلي
  )عمران كارشناس ارشد(

  جهاد توسعه خدمات زيربنايي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ه 

 

  فهرست مندرجات

صفحهعنوان

  ب استاندارد سازمان مليآشنايي با 
  د كميسيون فني تدوين استاندارد

  و  گفتارپيش
  و  مقدمه

  1  ف و دامنه كاربرد هد     1
  1  مراجع الزامي     2
  3  اصطالحات و تعاريف     3
  3  الزامات     4
  5  آزمون     5
  8  گذاري نشانه     6

  9                                                             ارزيابي) اطالعاتي(الف پيوست       
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 گفتار يشپ

 قسمت -هاي بتن در جا پالستيك براي استفاده در درز هاي ترمو نوارهاي آب بند از جنس پليمر«استاندارد 
شركت توسعه  شركتمربوط توسط هاي نويس آن دركميسيونكه پيش »بازرسي الزامات مواد، آزمون و: 2

مهندسي ساختمان، مصالح و اجالس كميته ملي  همين چهار صد و هفدتهيه و تدوين شده و در آور نانو فن
 3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك مادة   22/12/91مورخ  هاي ساختمانيفرآورده

، به عنوان 1371قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 
  .شودتشر مياستاندارد ملي ايران من

صنايع، علوم و خدمات،  ههاي ملي و جهاني در زمينتحوالت و پيشرفت باحفظ همگامي و هماهنگي  براي
اين  تكميلايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و  مليهاي استاندارد

 ،بنابراين. قرار خواهد گرفت توجهبوط مورد استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مر
  .استفاده كرداستانداردهاي ملي نظر آخرين تجديد ازبايد همواره 

 :ير استمورد استفاده قرار گرفته به شرح زاين استاندارد  هتهيكه براي بع من

DIN 18541-2: 2006, Thermoplastics sealing strips for sealing joints in in-situ concrete: 
Material Requirements, Testing & Inspection  
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 مقدمه

 
 2قسمت  - هاي بتن در جا پالستيك براي استفاده در درز هاي ترمو نوارهاي آب بند از جنس پليمراستاندارد 

رهاي آب بند از نوا استانداردمكمل در نوارهاي آب بند مي باشد،  الزامات مواد، آزمون و بازرسي بيانگركه 
ويژگي هاي ظاهري مي : 1قسمت  - هاي بتن در جا پالستيك براي استفاده در درز هاي ترمو جنس پليمر

هاي آزمون وبازرسي ودوره  ويژگي هاي مربوط به مواد در نوار هاي آب بند، روشح يبه تشركه در آن باشد
  . زماني كنترل كيفيت پرداخته مي شود
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هاي بتن در  پالستيك براي استفاده در درز هاي ترمو بند از جنس پليمر نوارهاي آب
  الزامات مواد، آزمون و بازرسي: 2قسمت  -جا

  هدف و دامنه كاربرد   1
- نوارهاي آبهاي آزمون و بازرسي در   استانداردتعيين الزامات مربوط به مواد، روشهدف از تدوين اين  1-1

  . باشد جا مي هاي بتن در ستيك براي استفاده در درزپال هاي ترمو از جنس پليمر 1بند
  : اين استاندارد براي موارد زير كاربرد دارد 1-2
طي  هاي اجرايي و انبسا پالستيك كه تمام يا بخشي از نوار در درز هاي ترمو بند از جنس پليمر نوارهاي آب -

  . شود جا، قرار داده مي بتن در
  .مشخص شده است1-2بند اد مناسب كه در استاندارد بند با ابع انتخاب نوار آب 1-3-

نصب شده  3بند پالستيكيهاي آب و ورقه ) بعد از گيرش بتن( 2بنداين استاندارد براي نوارهاي پس آب 1-4
  .بتن كاربرد ندارد  در سطوح خارجي

  .شوند عي مي اهاي انقط هاي انقباضي و درز جايي، درز هاي جابه طي شامل درز هاي انبسا درز -يادآوري

  مي مراجع الزا     2
. ها ارجاع داده شده است  ي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاو

  . شود بدين ترتيب آن مقررات، جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ي آن  نظرهاي بعد ها و تجديد ه باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شد

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :مي استاستفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزا
  
پالستيك براي  هاي ترمو نوارهاي آب بند از جنس پليمر؛ 1389: 13277 –1استاندارد ملي ايران شماره  2-1

   ويژگي هاي ظاهري -1قسمت  -هاي بتن در جا استفاده در درز
  روش آزمون -؛ پالستيك ها تعيين خواص كششي1382: 6621استاندارد ملي ايران شماره 2-2
تعيين استحكام پارگي، قسمت  -؛ الستيك ولكانيده ياگرمانرم1390: 7249ايران شماره  استاندارد ملي 2-3

  داروشلواركي شكل زاويه- آزمونه هاي هاللي-اول
شرايط محيطي استانداردبراي رسيدن به شرايط - ؛ پالستيك ها1387: 2117استاندارد ملي ايران شماره 2-4

  تثبيت وآزمون

                                                 
1   - Waterstop 
2  - Post-Sealing 
3- Plastic Waterproofing Sheeting 



 

2 

 

سنج  ها بوسيله سختيگيري سختي پالستيك روش اندازه؛ 1371: 1993 استاندارد ملي ايران شماره 2-5
  )شور سختي(
كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در ؛ 1382: 7171-1استاندارد ملي ايران شماره  2-6

  هاويژگي: تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثيرآنها بر كيفيت آب ـ بخش اول
هاي واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده؛ 1384: 7271-4ان شماره استاندارد ملي اير 2-7

هاي ساختماني در برخورد مستقيم وردهآقابليت افروزش فر -قسمت چهارم :آزمون ساختماني روش هاي
   شعله

2-8 ASTM D746, Standard Test Method for Brittleness Temperature of Plastics and 

Elastomers by Impact 

2-9 DIN 18197, Sealing of joints in concrete with waterstops 

2-10 DIN EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements- 

Part 1: Classification using data from reaction to fire tests 

2-11 DIN 53505, Testing of rubber- Shore A and Shore D hardness test 

2-12 DIN 53508, Accelerated ageing of rubber  

2-13 DIN EN ISO 846, Evaluation of the action of microorganisms on plastics 

2-14 DIN EN ISO 1083-1, Power-driven brushes- Definitions and nomenclature 

Replaced Standard 

2-15 DIN EN ISO 4892-2, Plastics- Methods of exposure to laboratory light sources- Part 2: 

Xenon-arc lamps 

2-16 DIN EN ISO 11925-2, Reaction to fire tests- Ignitability of products subjected to direct 

impingement of flame- Part 2: Single-flame source test 
2-17 DIN EN ISO 527-1, Determination of tensile properties of plastics- Part 1:General 

principles 
2-18 DIN EN ISO 527-2, Determination of tensile properties of plastics- Test 
2-19 DIN EN ISO 1043-1, Plastics, Symbols and abbreviated terms , Part 1: Basic polymers 

and their special characteristics 
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  اصطالحات و تعاريف      3
  :روددر اين استاندارد اصطالحات وتعاريف زير به كار مي

3-1   
 نمونه شاهد 

آوري مندرج در اين اي كه از نوار آب بند اصلي برداشته شده است و در هيچ يك از شرايط عملنمونه
  .  استاندارد نظير آب آهك، فرسايش گرمايي و غيره قرار نگرفته است

  الزامات       4
تا وقتي كه . باشند 1پالستيك بايد مطابق الزامات ارايه شده در جدول  بند ترمو هاي نوارهاي آبويژگي

مقدار هر نتيجه  .ميانگين معتبر هستند ديگري ارايه نشده باشند، اين الزامات براي مقادير  الزامات به گونه
  .اختالف داشته باشد  7تا  4، رديف 1با مقادير الزامات ارايه شده در جدول   10% آزمون نبايد بيش از

بند با آب آشاميدني در تماس هستند يا در مجاورت موادي كه قابليت آاليندگي آب  هنگامي كه نوارهاي آب
هاي با در نظرگرفتن ويژگي الزامات نوارهاي آب بند بايد بر اساس توافق نهاييرا دارند، به كار گرفته شوند، 

 . تعيين شوندخاص اين شرايط 

بند پلي اتيلني  بند در مجاورت آب آشاميدني است از نوارهاي آب در مواقعي كه نياز به استفاده از نوارهاي آب -يادآوري
اطمينان   6-2بند استاندارد با بند، مطابق وسط مواد منتشره از نوارهاي آباستفاده شود تا از عدم آلوده شدن آب آشاميدني ت

  .حاصل شود
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 الزامات  -1جدول 

 الزامات ونآزم
مطابق بند 

رديف مشخصات

بدون حباب، ترك يا انقباض، عدم زبري سطح، بدون 
  1  هاي عموميويژگي  2-5  بريدگي، يكنواختي رنگ و ضخامت در راستاي طولي

 2  هاي ظاهريويژگي  3-5  1-2بنداستاندارد  با مطابق
)5 ± 67(   Shore A(  3 (سختي  5-4

 4  )حداقل )(MPa( مقاومت كششي  5-5  10
در حداكثر  ازدياد طول  5-6   350

  5  )حداقل)(درصد(بارگذاري

12    6  )حداقل( N/mm )(مقاومت پارگي  5-6
- ٢٠°Cازدياد طول در   5-7  200

  اثر سرما  )حداقل)(ددرص(
 .اي از شكست نظير ترك نبايد مشاهده شودهيچ نشانه  7   2-8 

شكنندگي در سرما در 
  -C°2/37دماي 

  
  
  
  
  

  
20 
20  
50 

  
5-8  
5-9  
5-10  
5-11  

 :تاثيرات
 محيط آب آهك) الف

  فرسايش گرمايي) ب
  هاميكرو ارگانيسم) ج
 محيطي) د

 تغييرات مجاز مقادير ميانگين خواص 

 )درصد(مت كششيمقاو -
 )درصد(ازدياد طول -
  )درصد(مدول االستيسيته -

8  

  9  قابليت جوشكاري  5-12  ≤6/0
 Eكالس   مطابق رفتار در مقابل شعله آتش  5-13

 10- 2بند استانداردبا
10 

 

5-14  

تغييرات خصوصيات بعد از نگهداري در 
 bقير

11 

     aتغيير مجاز مقاير متوسط
 )كثرحدا)(درصد(مقاومت كششي 20
  )حداكثر)(درصد(ازدياد طول 20
 )حداكثر)(درصد(مدول االستيسيته 50

a نسبت به مقدار خروجي  
b  مخصوص نوارهاي آب بند قيردوست)BV( 
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  آزمون      5
 نمونه برداري و آماده سازي نمونه   1- 5

ايد از جهت طولي نسبت به بخش برداري ب، نمونه1هاي مندرج در جدول براي تهيه نمونه جهت انجام آزمون
ساعت در  24بايد حداقل  آزموننمونه . ها بايد يكنواخت باشدضخامت نمونه. انبساطي نوار برداشت شود

داري شود و در همان هواي نرمال مورد آزمون  نگه 4- 2بند استاندارد بامطابق  50/23–2هواي نرمال كالس 
 .دقرار گيرد مگر به گونه ديگري مشخص شده باش

 هاي عمومي ويژگي  2- 5

  . ويژگي عمومي بايد از طريق مشاهده نمودن سطح نوار و مقطع آزمونه، مورد بررسي قرار گيرد
  گيري ضخامت نواراندازه  3- 5

گيري اندازه kPa 20تحت فشار  ،ميلي متر از بخش مياني ارتجاعي 10گيري ضخامت نوار بايد براي اندازه
  .گيري و كنترل شوندابزارهاي مناسب اندازه ساير ابعاد بايستي با .شود

  سختي   4- 5
 . انجام شود 5- 2بند استاندارد با بايد مطابق  1گيري سختي شوراندازه

  مقاومت كششي و درصد ازدياد طول در حداكثر بارگذاري   5- 5
گيري اندازه 1Bآزمونه نوار آب بند از نوع  در 18- 2بند استاندارد هاي مقاومت كششي بايد مطابق با ويژگي
شيب خط مماس بين  با در نظر گرفتن 17-2 و2- 2 بنداستاندارد  با بايد مطابق) Et(مدول االستيسيته . شود

  .محاسبه شود 2%و 1 %ازدياد طول 
جهت تعيين مقاومت  سرعت آزمون. باشد mm/min1بايد  (E)جهت تعيين مدول االستيسيته  آزمونسرعت 

  .باشد mm/min200ر بارگذاري بايد  كششي و ازدياد طول در حداكث
  مقاومت در برابر پارگي   6- 5

اي كه آزمايش شود به گونه Aبا نمونه آزمونه نوع  3-2استاندارد بند مقاومت در برابر پارگي بايد مطابق 
  . ضخامت بخش مياني نوار قبل از برش دادن حفظ شود

  تاثير دماهاي پايين   7- 5
روي نوارهاي آب بند بايد همانند آزمون ازدياد طول در حداكثر بارگذاري مطابق آزمون تاثير دماهاي پايين بر

داري شوند و در همان دما  نگه) -C)2±20ها بايد در دماي براي اين منظور آزمونه. انجام شود 5-5بند 
   بندد مطابق روش استاندار -C2/37ا در دماي اين اثر رتوان همچنين مي. مورد آزمون مجدد قرار گيرند

  . تعيين نمود 8- 2

                                                 
1- Shore A 
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  سنجش اثر آب آهك   8- 5
 28، به مدت Ca(OH)2هاي نوار آب بند در آب آهك اشباع شده براي سنجش اثر آب آهك، بايد ابتدا نمونه

.  ها بايد از درون آب آهك خارج شده، با آب شسته شده و خشك شوندسپس نمونه. داري شوند روز نگه
  كششي و ازدياد طول در حداكثر بارگذاري و مدول االستيسيته مطابق با بند بالفاصله پس از آن، مقاومت 

هاي شاهد، مقايسه و تغييرات آن تعيين شوند و با مقادير بدست آمده از انجام اين آزمون بر روي نمونه 5- 5
  . برحسب درصد گزارش شود

ها در آب آهك وري نمونهاز غوطههايي كه براي سنجش مقاومت كششي مورد نياز است بايد قبل ابعاد نمونه
  .اندازه گيري شود

  تاثير فرسايش گرمايشي  9- 5
 28ها بايد براي اين منظور نمونه. انجام شود  12- 2استاندارد بند با تاثير عوامل فرسايش گرمايي بايد مطابق 

حداكثر بار و سپس مقاومت كششي، ازدياد طول در . داري شوندنگه C70روز در فشار اتمسفر و در دماي 
هاي تعيين شود و با مقادير بدست آمده از انجام اين آزمون بر روي نمونه 5- 5مدول االستيسيته مطابق بند 

  . شاهد مقايسه و تغييرات آن بر حسب درصد گزارش شود
  تاثير ميكرو ارگانيسم ها در خاك فعال   10- 5

گيري مقاومت نوارهاي آب بند پس از دفن در هها در خاك فعال بايد از طريق اندازتاثير ميكرو ارگانيسم
براي اين منظور بايد مقاومت كششي،  . تعيين شود 13-2استاندارد بند با ماه مطابق  12خاك به مدت 

تعيين شود و با مقادير بدست آمده از انجام  5- 5ازدياد طول در حداكثر بار و مدول االستيسيته مطابق بند 
  . ي شاهد مقايسه و تغييرات آن بر حسب درصد گزارش شودهااين آزمون بر روي نمونه

  اثر هوا زدگي  11- 5
براي اين منظور آزمونه بايد در برابر تشعشعات . انجام شود  15- 2استاندارد بند با هوا زدگي بايد مطابق 

MJ/m2 4500 د سپس مقاومت كششي، ازدياد طول در حداكثر بار و مدول االستيسيته مطابق بن. قرارگيرد
هاي شاهد مقايسه و تغييرات آن بر تعيين شود و با مقادير بدست آمده از انجام اين آزمون بر روي نمونه 5- 5

  .حسب درصد گزارش شود
  قابليت جوشكاري  12- 5

ها از وسط در راستاي طولي نمونه برداشته شود و نيمي از آن 10جهت انجام آزمون قابليت جوشكاري، بايد 
نمونه  5سپس مقاومت كششي . جوشكاري سر به سر، مجددا به يكديگر متصل شوندجدا و سپس از طريق 

ها بايد توسط نماينده توليد نمونه. سنجيده شوند 5- 5نمونه شاهد مطابق بند  5جوشكاري شده نسبت به 
  . كننده، جوشكاري شده باشند

  رفتار در برابر آتش    13- 5
طبقه بندي   10-2استاندارد بند انجام شده و مطابق  7- 2د بند استانداربا مطابق رفتار در برابر آتش بايد 

  .شود
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  سازگاري با قير   14- 5
ها بايد عمل آوري شوند و پس از آن مقاومت كششي، ازياد طول در به منظور تعيين سازگاري با قير، نمونه

از نوار آب بند مطابق بند  هاييبراي آماده سازي آزمونه بايد برش. حداكثر بار و مدول االستيسيته تعيين شود
نيمي . تهيه شود )متر ميلي 50ترجيحا (متر پهنا  ميلي 20حداقل متر طول و ميلي 170با ابعاد حداكثر  1- 5

متر  ميلي 3به ضخامت ) 5±175(Cبا دماي ) 25/85(اي از قير ها بايد به طور كامل با اليهاز مقاطع نمونه
سطوح پوشش يافته پس . دقيقه در معرض اين دما  قرار گيرد 4بيشتر از قير نبايد قبل از ريختن . تهيه شوند

آويزان ) C)2±70با قابليت گردش هوا در دماي  1روز در يك گرمخانه 28از خنك شدن، بايد به مدت 
اند، بايد تحت شرايط يكسان در مخزن گرمايي ديگري هاي باقيمانده كه با قير پوشيده نشدهبرش. شوند

  .ندنگهداري شو
و خم  - C20ها بايد از طريق كاهش دما تا ها از گرمخانه، پوشش قيري روي نمونهپس از خارج كردن نمونه

هاي در برخي مواقع ممكن است جدا كردن يكپارچه قير از نمونه. ها با دقت برداشته شودو راست نمودن آن
روز ديگر در هواي نرمال مطابق استاندارد  7اند، هايي كه از قير جدا شدهآزمونه. تر صورت پذيردگرم، راحت

به موازات محور  1Bنمونه نوع  5سپس . داري شوند نگه 4- 2بند استاندارد ، 50/23 – 2هواي نرمال كالس 
ساعت ديگر در هواي  24ها آزمونه. متر از لبه، برش داده شودميلي 20طولي و حتي االمكان به فاصله 

داري شوند و در نهايت مقاومت كششي، ازدياد طول در حداكثر نگه 4- 2بند د با استاندارمطابق  50/23نرمال
هايي كه با اند و آزمونههايي كه عمليات حرارتي شدهدر آزمونه 5- 5بارگذاري و مدول االستيسيته مطابق بند 

از قير اندود محاسبه شده و تغيير بعد  آمده، ميانگين از مقادير به دست. اند، تعيين شودقير پوشانده شده
  .نمودن برحسب درصد، گزارش شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Oven 
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  گذاري  نشانه  6
اين عاليم بايد به . گذاري شوند نشانه   از سوي توليد كننده 1-2بند نوارهاي آب بند بايد مطابق با استاندارد 

  :زير باشند متر به طور پيوسته، خوانا و دايمي بوده و شامل اطالعات 2صورت ماشيني و در فواصل حداكثر 
 توليد كننده عالمت تجاري 6-1

 ايران استاندارد ملي اين ارجاع به 6-2

 19- 2بند عالمت اختصاري مواد اوليه بر طبق استاندارد  6-3

 عالمت اختصاري براي نشان دادن سازگاري با قير 6-4

 1-2بند بند مطابق استاندارد مشخصات اختصاري براي نوع نوار آب 6-5

 متريليبند بر حسب ممجموع پهناي نوار آب 6-6

 رفتار در برابر آتش  6-7

 )هفته تقويمي، سال(زمان توليد  6-8

 مهر يا عالمت كنترل كيفيت نهايي  6-9
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  پيوست الف 
  )اطالعاتي(

 ارزيابي

  
  كنترل كيفيت داخلي در كارخانه  1-الف

 2رج در جدول هاي زماني مندكنترل كيفيت داخلي به منظور رعايت الزامات اين استاندارد بر اساس دوره
  .شودتوسط توليد كننده انجام مي

  بازرسي خارجي يا سوم شخص  2-الف
بند ميان سفارش دهنده و سفارش گيرنده به منظور رعايت الزامات اين استاندارد بازرسي خارجي نوارهاي آب

  .شودانجام مي 2هاي زماني مندرج در جدول بر اساس دوره
  

 داخلي و بازرسي خارجي دوره زماني كنترل كيفيت  - 2جدول 

دوره زماني بازرسي 
 خارجي

دوره زماني كنترل 
  كيفيت داخلي

آزمون
 مطابق بند 

رديف مشخصات

 يك نوبت در هر شارژ توليد   دو نوبت در سال

  1  هاي عموميويژگي  5-2
  2  هاي ظاهريويژگي  5-3
  3  سختي  5-4

  4  مقاومت كششي  5-5
  5  ارگذاريدر حداكثر ب ازدياد طول

  -  اوليه در بازرسي

  6  مقاومت پارگي  5-6
  اثر   5-7

  داري در دماي پايين نگه - 
7  

  8  محيط آب آهكداري در  نگه  -   5-8
  9  فرسايش گرمايي  -   5-9
  10  هاميكرو ارگانيسم -   5-10
  11  هوازدگي  -   5-11

  12  جوشكاريقابليت   12-5 يك نوبت در هر هفته توليد   دو نوبت در سال

  13  آتش رفتار در مقابل  13-5    اوليه در بازرسي
  14  سازگاري با قير  5-14

  


