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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران اب آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در تلفمخ اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  لشکام  نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی ارداا استاند تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 حفک  کننکدگان،   مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخل تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  ف ح منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و یتکیف مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 
 سهراب، ویسه

 )دکترا  مهندسی معدن(

 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

  دبیران:
 جعفرپور، فاطمه

 )کارشناس شیمی(

 

 اه، مسک  و شهرساز مرکز تحقیقات ر

 فیروزیار، فهیمه
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 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 
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 ترک قشقائی، سیمی 

 )کارشناس شیمی(

 

 استاندارد ایرانملی سازمان 

 حمیدرضا، حکاکی فرد

 (عمران)کارشناس  

 

 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 خدابنده، نااید

 )کارشناس شیمی(

 

 ه، مسک  و شهرساز مرکز تحقیقات را
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 مرکز تحقیقات راه، مسک  و شهرساز 

 محمدکار ، بهروز
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 راه، مسک  و شهرساز  مرکز تحقیقات

 سارا، مهرگان

 (کارشناس شیمی)
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ج استاندارد سازمان ملی  با آشنایی

 د استاندارد تدوی  فنی کمیسیون

 ز پیش گفتار

 1  و دامنه کاربرد اد       1

 1 مراجع الزامی     9

 9  اا ساز  آزمونه آماده     3

 9  اا  تثبیت شرایط روش      2

 9 یافته   افزایشدما   2-1

 3 تابش اشعه ماوراء بنفش و رطوبت   2-9

 3 دار  در آب نگه   2-3

 2  زدن و آب شدن اا  یخ تنش    2-2

 2  اا پ  از تثبیت شرایط ارزیابی آزمونه      3

 2   گزارش آزمون      6
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 ارپیش گفت

 

 :11قسکمت   -بیرونکی و بتنکی   مصکالح بنکایی  برا   یپوشش اا  مواد و سامانه –و جحاا  اا رنگ» استاندارد

مرککز تحقیقکات   توسط  مربو  اا  درکمیسیون آن نوی  پیش که «اا  تثبیت شرایط پیش از آزمون روش

 ملکی  کمیتکۀ  ساجکح  اکزار و دویسکت و سکیزدامی     یک   در و شده تدوی  و تهیه و شهرساز  مسک راه، 

 اصکح   قکانون  3 مکاد   یک   بنکد  استناد به این  ،تصویب شد 19/19/29 مور  شیمیایی و پلیمر استاندارد

 اسکتاندارد  عنکوان  به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی 

 .شودمنتشر می ایران ملی

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تتحوال با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمیل و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،  . گرفکت  خوااکد  قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از موارها باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که خی أمنبع و م
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 -بیرونيو بتني  مصالح بناييبراي  يپوشش هاي مواد و سامانه –ها و جالها  رنگ

 هاي تثبیت شرايط پیش از آزمون روش : 11قسمت  

 

 و دامنه کاربرد هدف    1

 منظکور  بکه اکا   نآ سکاز   آماده برا اا  چهار روش تثبیت شرایط آزمونه تعیی اد  از تدوی  ای  استاندارد،  

 بیرونکی و بتنکی   مصکالح بنکایی   در مکورد  یپوشش اا  مواد و سامانهپایدار  در برابر شرایط اوازدگی  آزمون

 .است

 ایک  ککه انحکرا  از   ا   گونه سازد به می مشخص  تثبیت شرایط دامنه وسیعی از شرایط اوازدگی را اا روش

ا   اکا  آزمکون ویکژه    است. برا  مثا  در اسکتاندارداایی ککه روش   د نیازمور موارد استثناییدر تنها اا روش

مشکخص   دیگر گونه  که به ، مگر آننفع باشد ، روش مورد استفاده باید با تواف  طرفی  ذ استتعریف شده 

  شده باشد.

 

 مراجع الزامي    1

اا ارجاع داده شده است.  مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 

آن  اا و تجدیدنظراا  بعد  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است :

 

اا   ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  رنگ، 1333: سا  3333-9ره استاندارد ملی ایران شما  1-1

ارزیابی و تشخیص  قسمت دوم:، تعیی  کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  - سطح

 .درجه تاو  زدگی

اا   پوششارزیابی میزان تخریب  –اا و جحاا  ، رنگ1333: سا  3333-2استاندارد ملی ایران شماره   1-1

ارزیابی و تشخیص  م:چهارقسمت ، تعیی  کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  - سطح

 .خوردگی ترکدرجه 
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اا   ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  ، رنگ1333: سا  3333-3استاندارد ملی ایران شماره   1-9

ارزیابی و تشخیص  م:پنجقسمت ، یکنواخت ظاار تعیی  کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات  - سطح

 .پوسته شدندرجه 

اا   ارزیابی میزان تخریب پوشش –اا و جحاا  ، رنگ1333: سا  3333-3استاندارد ملی ایران شماره   1-4

ارزیابی و تشخیص  م:افتقسمت ، تعیی  کمیت و اندازه نقایص و شدت تغییرات یکنواخت ظاار  - سطح

 .ش پارچه مخملگچی شدن رودرجه 

اا در معرض آب و  قراردادن پوشش –اا و جحاا  ، رنگ1336: سا  19923استاندارد ملی ایران شماره   1-5

 و آب.UV اا  فلورسنت  قرار دادن در معرض المپ -اوا  مصنوعی

 
2-6  EN 13687-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 

Test methods - Determination of thermal compatibility - Part 3: Thermal cycling without  

de-icing salt impact. 

2-7  EN 23270, Paints and varnishes and their raw materials, Temperatures and humidities for 

conditioning and testing (ISO 3270:1984). 

 

 ها هآزمون سازي مادهآ   9

ککار بریکد و    مواد و سامانه پوششی مورد آزمون را رو  مصالح زیرکار مطکاب  دسکتورالعمل تولیدکننکده بکه      

روز در دمکا    3، بکه مکدت   (3-9 مطکاب  بنکد  )در شکرایط جکو  اسکتاندارد    را اا  پوشش داده شده  آزمونه

مشکخص   دیگکر  گونه  که به ، مگر آنید( درصد تثبیت کن39±3( درجه سلسیوس و رطوبت نسبی )9±93)

تثبیکت شکرایط    2بنکد  اا  مشخص شده یا توافک  شکده    یا روش  اا را مطاب  روش سپ  آزمونه .شده باشد

 کنید. 

 

  هاي تثبیت شرايط روش     4 

 يافته ي افزايشدما  4-1 

 دار  کنید. نگه سلسیوس  درجه 39روز در دما   3اا را به مدت  آزمونه

در سکاعت   92مکدت حکداقل    ( بکه 3-9بنکد  اا را در شرایط استاندارد ) ، آزمونهاا  دیگر وع آزمونپیش از شر

 ( درصد تثبیت کنید.39±3سلسیوس و رطوبت نسبی )  ( درجه93±9دما  )

اا  با واکنش شیمیایی  رزی در رابطه با تغییر خوا  فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی  را ای  روش امکان ارزیابی -يادآوري

ویژه برا  مواد  سازد. ای  روش باید به داد، فراام می ویژه در دمااا  باالتر ر  می ( که با گیشت زمان، بهسختاا  گرما )رزی 

 در چسباننده مورد استفاده قرارگیرد.   اسختاا  گرم پوششی دارا  رزی 
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 و رطوبتبنفش  ياشعه ماوراتابش   4-1

در معرض ساعت  1999 مدت  بهحداقل  (UV-A) 9 ده از المپ نوعبا استفا 3-9بند اا را مطاب   آزمونه

پیش از ، UVساعت رطوبت بدون تابش 2و بنفش   اشعه ماوراساعت تابش 2ار چرخه شامل ی یاا چرخه

  قرار داید. اا  دیگر انجام آزمون

  (69±3)ساعت در دما  2مدت  بنفش )فاز خش ( به  اشعه ماورا تابش را در طو  1سیاه صفحهدما  

 گونه دیگر  تواف  شده باشد. که به دار  کنید، مگر آن نگه سلسیوس  درجه

  (39±3)ساعت در دما  2مدت  بنفش )فاز مرطوب( به  سیاه را در طو  تابش اشعه ماورا صفحهدما  

 گونه دیگر  تواف  شده باشد. که به دار  کنید، مگر آن نگه سلسیوس  درجه

 ( 93±9در دمککا  ) سککاعت 92مککدت حککداقل  ( بککه3-9 اسککتاندارد )بنککد اککا را در شککرایط سککپ ، آزمونککه

 درصد تثبیت کنید.(39±3سلسیوس و رطوبت نسبی )درجه 

اا ککه ناشکی از تکابش     پوششخوا  مکانیکی  اتتغییرواسطه  تجزیه سطح بهدر رابطه با  را ای  روش امکان ارزیابی -يادآوري

واککنش نشکان    اشکعه مکاوراء بکنفش   اایی که بکا تکابش    ویژه برا  پوشش روش به ای  سازد. بنفش است، فراام می  اشعه ماورا

 داند، مناسب است. می

 

 داري در آب نگه  4-9

 چرخه مطاب  شرایط زیر قرار داید: در معرض سهاا را  آزمونه

 ؛ساعت 92مدت  ( درجه سلسیوس به93±9)دار  در آب )آب قابل شرب( با دما   نگه -

 .ساعت 92مدت  ( درجه سلسیوس به39±9)خش  شدن در دما   -

صورت قطعات آزمونه باید آویزان و یا  در ای سلسیوس گرمانرم باشند،   درجه 39اا در دما   چه پوشش چنان

 اا نچسبد. خانه و یا سایر آزمونه بخشی از گرم  ا  که به گونه خانه قرار داده شود، به طور مناسبی در گرم به

دمکا    در( 3-9بنکد  اکا را در شکرایط اسکتاندارد )    ار دلیلکی، آزمونکه   ته یا وقفه بهدر طو  تعطیحت آخر اف

 دار  کنید. ( درصد نگه39±3( درجه سلسیوس و رطوبت نسبی )9±93)

 ( 93±9در دما  )ساعت  92مدت حداقل  ( به3-9 اا را در شرایط استاندارد )بند آزمونهسپ ، 

  تثبیت کنید. اا  دیگر ش از انجام آزمونپی( درصد 39±3درجه سلسیوس و رطوبت نسبی )

دانده محلکو    اا که ناشی از حل شدن اجزا  تشکیل پوششخوا   اتدر رابطه با تغییر را ای  روش امکان ارزیابی -يادآوري

اکایی   و پوشکش آب پایه پوششی مواد ویژه برا   ای  روش به سازد. داد، فراام می می  در آب در طو  قرارگیر  در برابر آب ر 

 است.حائز اامیت داند،  واکنش نشان میدانده محلو  در آب استند یا با رطوبت  که دارا  اجزا  تشکیل
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 زدن و آب شدن هاي يخ تنش  4-4

  است، قرار داید. تعیی  شده (C)روش 6-9بند مطاب  که شدن  زدن و آب یخ  چرخه 99در اا  آزمونه

 (93±9در دما  )ساعت  92حداقل  مدت ( به3-9بنداا را در شرایط استاندارد ) آزمونه سپ ،

 تثبیت کنید.  اا  دیگر پیش از انجام آزموندرصد  (39±3سلسیوس و رطوبت نسبی )  درجه

 سکازد.  راام مکی فک سلسیوس  در دمااا  زیر صفر درجه رفتار سطو  مرطوبدر رابطه با  را ای  روش امکان ارزیابی -1 يادآوري

 اکا  زیکاد   ا  در معرض تنش طور عمده که دارا  جیب آب زیاد استند و به یالح متخلخل و مصالحویژه برا  مص ای  روش به

پاشکش آب قکرار   طور پیوسته در برابکر   که بهیی اا و جدو  اا  سطو  افقی، ستون مثا  را ب. استقرار دارند، حائز اامیت  آب

    دارند.

دست آید،  ا  که دما  مورد نظر به گونه خص شده باید اصح  شود بهانگام استفاده از تجهیزات خودکار، زمان مش -1يادآوري

  دست آید. یعنی سرانجام امان نتایج آزمون به

 ها پس از تثبیت شرايط هارزيابي آزمون   5

زدگی،  تاو برا  اا را  آزمونه (،2اا  تواف  شده )بند یا روش  روشپ  از تثبیت شرایط براساس 

انگام  کنید. ارزیابی 2-9و  3-9، 9-9، 1-9بنداا  ترتیب مطاب   شدن به ا گچیشدن ی خوردگی، پوسته ترک

)متوسط( و  3جزئی(،  ی)خیل 1)بدون تغییر(،  مقیاس صفر، فقط 2-9بند  1جدو شدن مطاب   ارزیابی گچی

 مورد استفاده قرار داید.)شدید( را  3

 

 گزارش آزمون      6

 شد: زیر بااطحعات شامل آزمون باید گزارش 
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