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 اخد نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
هاي اسـتاندارد  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 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد 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 ريفناو

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  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   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط ايترع با نيز ذيصالح 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  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه طمربو استاندارد
المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   يسـيون كم 4رابط تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با ندتوا مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فـردي  ايمني و سالمت كنندگان، حفظ
ـ  وارداتـي،  اقـالم  يـا  / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنـين  . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات و سازمانها خدمات
 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  ورتصـ  در و كنـد  مـي  ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظـايف  ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                                                                                                                         
 ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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   -بيرونيو بتني  مصالح بناييبراي  يپوشش هاي مواد و سامانه –ها و جالها  رنگ «
  »روش آزمون -آب  پذيريتعيين نفوذ -ومسقسمت 
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  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  جمشيدي، مسعود
  )دكتراي پليمر(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  حاج سيد جوادي، آرش
  )كامپيوتركارشناس ( 

  

  شركت روشاك تجارت

  ه، ناهيدخدابند
  )كارشناس شيمي(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  رامين فر، ابوالحسن
  )دكتراي مهندسي ژئوتكنيك(
  

  كلينيك ساختماني ايران

  محمد كاري، بهروز
  )ي مهندسي عمرانادكتر(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  ويسه، سهراب
  )دكتراي مهندسي معدن(
  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  پيش گفتار

  
 -قسـمت سـوم   -بيرونـي و بتنـي   مصالح بناييبراي  يپوشش هاي مواد و سامانه –و جالها  ها رنگ« دارداستان

مركـز تحقيقـات   توسـط   مربـوط  هـاي  دركميسيون آن نويس پيش كه »روش آزمون -تعيين نفوذپذيري آب 
ايي و شـيمي  اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجـالس  هفتصد و هشتمين در و شده تدوين و تهيه مسكنساختمان و 

 مقـررات مؤسسـة   و قـوانين  اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ،تصويب شد 20/9/89 مورخ پليمر

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة رد جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي نداردهاياستا تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م

  
BS EN 1062-3:2008, Paints and Varnishes, Coating Materials and Coating Systems for 

Exterior Masonry and Concrete, Part 3: Determination of Liquid Water Permeability. 
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  -بيرونيو بتني  مصالح بناييبراي  يپوشش هاي مواد و سامانه –ها و جالها  رنگ
  روش آزمون -تعيين نفوذپذيري آب  -قسمت سوم 

  

  و دامنه كاربرد هدف    1
و  شـي وشپ ايهـ  انهماسـ  مـواد و آب  نفوذپـذيري گيـري   هزروش انـدا  تعيـين هدف از تدوين ايـن اسـتاندارد،    

مـورد    ،2-2 بندي مطابق استاندارد بند و دسته بيرونيبا كاربرد  دركارهاي بنايي است كه طبومر هاي دهفرآور
  .گيرد استفاده قرار مي

متخلخل ماننـد آجـر، بـتن و     كارزير شي اجرا شده بر روي مصالحاي پوشه انهماس ها و شاين روش براي پوش
  .كاربرد دارد بيروني كارياندود

 .شود ،  به طور دقيق تعيين نمي kg/(m2×h0.5)  5/0، بيش از wپذيري آب ، نفوذ ،با اين روش آزمون

  
  مراجع الزامي    2

. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .د نظر استها مور هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
  
  .برداري نمونه -  ها، جالها و مواد اوليه آنها رنگ ،1386 سال :10035استاندارد ملي ايران شماره    2-1
  

2-2  EN 1062-1, Paints and varnishes, Coating materials and coating systems for 

exterior masonry and concrete, Part 1: Classification. 

2-3 EN 23270, Paints and varnishes and their raw materials, Temperatures and 

humidities for conditioning and testing (ISO 3270:1984). 

2-4  EN ISO 1513, Paints and varnishes, Examination and preparation of samples for 

testing (ISO 1513:1992). 

2-5 EN ISO 15148, Hygrothermal performance of building materials and products , 

Determination of water absorption coefficient by partial immersion (ISO 15148:2002). 



2 

 

  

  اصول آزمون   3
كار زيرمصالح لوگيري از نفوذ آب باران به داخل جنقش بسيار مهمي در  ،ي بيرونييابن هاي پوشش   

به عنوان مصالح (با تخلخل زياد  يهاي بلوكاز طريق پوشش دادن يك سطح نرخ انتقال آب  .دندار متخلخل
  .شود ارزيابي ميبا مواد و سامانه پوششي، ) زيركار معدني

نفوذپذيري آب با تغيير  وسب وزن ور و در فواصل زماني منا ها تحت شرايط كنترل شده در آب غوطه آزمونه
  .شود در جرم تعيين مي

  

   وسايل     4 
، به همراه )آب آشاميدني(كشي  با اندازه مناسب با آب بدون امالح معدني يا آب لوله ،محفظه آب  4-1 

  .دارنده آزمونه هاي نگه پايه
  .درجه سلسيوس) 50±2( در دما داري نگهبا قابليت   ،گرمخانه   2 -4
  .گرم  1/0 با دقتگرم و  2000ظرفيت با  ، ترازو   4-3
  
  نمونه برداري    5 

مطابق  نماينده  ، يك نمونه)يا از هريك از فرآورده مورد استفاده در سامانه چند اليه( آزمونمورد از فرآورده 
  . برداشت كنيد ،1- 2 داستاندارد بن

  .سازي كنيد هآماد، 4-2د نمونه را براي آزمون مطابق استاندارد بنهر  
  
  ها آزمونه   6
  كليات    6-1

  .آزمون بايد با حداقل سه آزمونه انجام شود

  .حذف بعضي از آنها وجود داشته باشد امكان ، تا درصورت لزومشود براي انجام آزمون، بيش از سه آزمونه توصيه مي -يادآوري

  .وششي مورد آزمون استهاي پ مصالح زيركار پوشش داده شده با مواد و سامانه شاملآزمونه 
  
  مصالح زيركار    6-2

كار توپر معدني با سطح يكنواخت كه  هاي پوششي، مصالح زير تعيين قابليت انتقال آب مواد و سامانهبراي 
  .دشواستفاده بايد ، استمورد آزمون  يجذب آب بيشتر از مواد و سامانه پوششداراي 



3 

 

براي تعيين نفوذپذيري آب مواد و  ،هاي سيماني رسي يا تخته آهكي، آجر از آجر ماسه هاي بريده شده آزمونه
هايي بايد  چنين آزمونه .اند تشخيص داده شدهمناسب  براي مصالح بنايي و بتني بيروني، هاي پوششي سامانه

  .گونه ديگري توافق شده باشد مگر آنكه به كار مورد استفاده قرار گيرند، عنوان مصالح زير به
  ، مطابق استاندارد  kg/(m2×h0.5) 1كار، بايد داراي ضريب نفوذپذيري بيش از  زير مصالح هاي آزمونه

  . ، باشند5-2 بند
 5/2متر مربع و ضخامت  سانتي 200بايد داراي مساحت حداقل  ،كار مصالح زير عنوان آزمونه مورد استفاده به

  .متر باشند سانتي
  
   كاري سازي و پوشش آماده   3 -6

استفاده از آزمونه مصالح زيركار جديد  .يد تميز و خشك باشدبا ،كار مصالح زير عنوان فاده بهآزمونه مورد است
  .الزم است ،در نظر گرفتن تخلخل اوليه باگيري  براي هر اندازه

 ،كننده توسط توليدتوصيه شده كارگيري مواد و سامانه پوششي مورد آزمون، با مقدار  مصالح زيركار را با به
كاري را حداقل به مدت يك هفته خشك  پوشش. كاري بايد بدون نقص ظاهري باشد پوشش. پوشش دهيد

  .كنيد
. بندي كنيد را در برابر آب، آب هاي آزمونه و لبهسطح پوشش داده شده  وجه مخالف ،پيش از تثبيت شرايط

مپوشاني سطح ه. پايه رزين اپوكسي، دوبار پوشش دهيديك ماده پوششي دوجزيي مثال با استفاده از براي 
سامانه پوششي  .شود بيشتر متر ميلي 10نبايد از و است متر  ميلي 5بند كننده، حداقل  آزمونه با مواد آب

  .شود توصيه مي 1يتيكسوتروپ

   خشك كردن و تثبيت شرايط   6-4
  خشك كردن   6-4-1

ا ، بدرصد )50±5(نسبي  سلسيوس و رطوبت ه درج) 23±2(ي يدما شرايط ردروز  7مدت  ها را به آزمونه
  .گونه ديگري توافق شده باشد ، مگر آنكه به)3- 2 مطابق استاندارد بند(خشك كنيد  هوا گردش آزاد

  تثبيت شرايط   6-4-2
  .ها را در سه چرخه با شرايط دمايي و رطوبتي زير، قرار دهيد آزمونه

  در دمايساعت  24ت به مد) كه براي هر چرخه بايد تعويض شود آب آشاميدني(داري در آب  نگه -
 .سلسيوس  درجه) 23 2±(

   .سلسيوس  درجه) 50±2(ساعت در دماي  24 به مدت كردن خشك -

                                                                                                                                                         
1- Thixotropic 
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در عمل ممكن است اين مواد . گيرد قرار مي يپوشش مواد محلول در آبفرار و يا مواد تحت تاثير  ،آب پذيرينفوذ -يادآوري
، مواد پوششي آب پذيريتعيين نفوذپيش از شسته شوند،  )باران(آب  تبخير يا توسط دليل رويارويي پوشش با محيط بيرون، به

   .بايد زمانمند شوند

به صورت آويخته و يا به گونه  بايد ها ، آزمونهگرمانرم باشند ،سلسيوس  درجه 50ها در دماي  پوششچنانچه 
 يكديگر ه يا بههايي از گرمخان بخشكه به  ه شوند تا اطمينان حاصل شودقرار دادمناسبي در گرمخانه 

   .چسبند مين
  براساس استاندارد را  ها ، آزمونهتثبيت شرايط قطع شوديا به هر دليلي طول مدت تعطيالت آخر هفته در 
  . داري كنيد نگهدرصد، ) 50±5( نسبي رطوبت و  سلسيوس  درجه )23 ±2( ييدمادر شرايط  3-2بند 

و حداكثر سه روز پيش از انجام  ساعت 24مدت  به قلحدا ،3- 2بند براساس استاندارد ها را  سپس، آزمونه
  .درصد، تثبيت شرايط كنيد) 50±5( نسبي رطوبت و  سلسيوس  درجه )23±2( ييشرايط دمادر آزمون، 

  

  آزمون انجام روش    7
انجام  ،سلسيوس  درجه) 23 ±2(دماي گيري را سه بار در  در صورتي كه مورد خاصي توافق نشده باشد، اندازه

  .ددهي
 پر كنيد )آب آشاميدني(محفظه را با آب بدون امالح معدني يا آب شير  .گرم وزن كنيد 1/0آزمونه را با دقت 

ها را روي يك پايه پالستيكي يا فلـزي قـرار    آزمونه .برسد سلسيوس  درجه) 23 ±2(دماي آب به بگذاريد تا و 
 5طـرف پـايين و    مـورد آزمـون رو بـه    شـده   داده حداكثر مساحت ممكن سـطح پوشـش  اي كه  به گونه. دهيد
دقيقه  10. قرار گيردمتر باالي كف محفظه  ميلي 10همچنين حداقل  زير سطح آب و متر ميلي10مترتا  ميلي

دقت بـا اسـتفاده    هاي هوا را به ها، حباب پس از شروع آزمون، براي اطمينان از خيس شدن كامل سطح آزمونه
بـا اسـتفاده از كاغـذ    و كنيـد  سـاعت از آب خـارج    24پس از  ها را زمونهآ. از يك پارچه مرطوب تميز بزداييد

  .گرم وزن كنيد 1/0دقت  ها را خشك و با كن، آن خشك

بنابراين . كند ها، فراهم مي پذيري پوشش بسته به زمان، شيب منحني جذب آب اطالعات مهمي را در مورد رفتار نم -يادآوري
  دقيقه، يك ساعت، دو ساعت، سه ساعت، شش ساعت و 30دقيقه،  10پس از  گيري جذب آب شود كه اندازه توصيه مي

  . ساعت انجام شود 24
 

  بيان نتايج   8
تقسيم بر ) به كيلوگرم(، برحسب كيلوگرم بر مترمربع بر مجذور ساعت از افزايش جرم wقابليت انتقال آب ، 

سطح مورد محاسبه بايد سطح آزمونه . ودش ، تعيين مي])24h([0.5و مجذور زمان ) به مترمربع(سطح آزمونه 
  ).3- 6مطابق بند (بند باشد  بدون همپوشاني با مواد آب

گيري منفرد مورد  حسابي از حداقل سه اندازه متوسط، بايد مقدار 2-2بندي مطابق استاندارد بند  براي دسته
  .استفاده قرار گيرد
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  دقت   9
  پذيري تكرار   9-1

بر است  ونكه هر كدام متوسطي از سه آزم مون منفرددو آزنتايج طلق بين تفاوت م ،مقداري كه تحت آن
يك فاصله زماني كوتاه با استفاده از روش در در يك آزمايشگاه  آزمايشگربه وسيله يك  يكسان مصالح روي
 بهمربوط . (است درصد 10گيرد،  درصد قرار مي 95در سطح اطمينان  آيد و دست مي به استانداردون آزم
  ) نتايج دو آزمون سطمتو

  
  پذيري جديدت  9-2
بر  است ونكه هر كدام متوسطي از سه آزم مون منفرددو آزنتايج تفاوت مطلق بين  ،مقداري كه تحت آن  

استاندارد  آزمونبا استفاده از روش ، هاي مختلف در آزمايشگاه چند آزمايشگروسيله  هب يكسان مصالحروي 
نتايج دو  متوسط مربوط به( .است درصد 15گيرد،  درصد قرار مي 95ن در سطح اطمينا و آيد دست مي هب

  ) آزمون
  

  گزارش آزمون   10
  :اطالعات زير باشد دارايبايد حداقل  ونگزارش آزم
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