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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 سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمانمیی
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 



 ج
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تعاريف، الزامات، کنترل کیفیت و - هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه»

«هاي حفاظت سطوح بتنسامانه :2قسمت  -ارزيابی انطباق
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ررقی
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عدادتی،حسین
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متیکر،نسیبه

عمران مهندسیسکاررناسیاررد
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 یش گفتارپ

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

توسطمربوطکهپیشنویسآندرکمیسیوناا «اا حفاظتسطوحبتنسامانه:9قسمت-ارزیابیانطباق

آذر ررکتکیفیتآفرینان در استو تدوینرده و افتمینتهیه و افتاد و مییچهارصد اجالسکمیته

موردتصویبقرارگرفته19/19/1329اا ساختمانیمور استانداردمهندسیساختمانومصادحوفرآورده ،

موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران،قانوناصالحقوانینومقررات3است،اینکبهاستنادبندیکماده

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماه

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

مو ارااستاندارداا مییایراندر تکمیلاینقعد ومتجدیدنظرخواادردو برا اصالحو پیشنهاد که

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :رگرفتهبهررحزیراستمنبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرا


BS EN 1504-2:2004, Products and systems for the protection and repair of concrete structures- 

Definition, requirements, quality control and elevation of conformity- part2: surface protection 

system for concrete  
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 هاي بتنی هايی براي محافظت و تعمیر سازهمحصوالت و سامانه

 :2قسمت  -انطباقتعاريف، الزامات، کنترل کیفیت و ارزيابی 

 هاي حفاظت سطوح بتنسامانه

 دامنه کاربرد هدف و  0  

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

برا بتنتازهااییکهبرا حفاظتسطحبتن،اف ایشدوامبتنوتقویتسازهبتنیسامانهمحصوتتو،انطباق

.استروند،وامچنیننگهدار وکاراا تعمیراتیبهکارمی

اا حفاظتکهدرایناستانداردکاربرددارندعبارتنداز:روش

1رباعضدآبا -الف
 

9ارباعکردن -ب
 

3پوراندن-پ

 ساختمانسامانهبرا  در کف استاندارداا  به بتنی سازه کل نوساز  یا نیستند حفاظت تحت که اایی

EN 13813.مراجعهرود

 و محصوتت که موارد  کفسامانهدر کاربرداا  در استاندارد این با مطابق بارگیار اا  تحت که ساز 

رابرآوردهکنند.EN 13813روندبایداد اماتاستانداردمکانیکیقابلتوجهیاستند،بهکارمی

 الزامیمراجع   2

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

رود.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیبدی

 رده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعد آنبارد،در و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

.،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراستاست

 : امیاستاستفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد

روشتعیینچسبندگیقشرخشکرنگبااستفادهاز-ااوجالاارنگ،3293استانداردمییایرانرماره2-0

نوارچسب دستگاهبرشمتقاطعو

سروشااااوجالااورزینتعیینموادغیرفراررنگ-ااوجالاانگر،3293استانداردمییایرانرماره2-2

 وزنی

 ااویژگی-بتنآماده،6922استانداردمییایرانرماره2-8

                                                 
1- Hydrophobic impregnation 

2-Impregnation 

3-Coating 



9 
 

اندازهگیر زمانجار ردنبااستفادهازکاپ-رنگوجالاا،6933استانداردمییایرانرماره2-4

پییمرااورزیندرحادتمایعامودسیونیادیسپرسیون،6933استانداردمییایرانرماره2-5

:روشپیکنومتر1گیر دانسیتهقسمتاندازه-ااااوجالرنگ،6232-1رمارهاستانداردمییایران2-6

رماره2-7 ایران میی جالاارنگ،6232-9استاندارد و قسمتاندازه-اا دانسیته جسم9گیر  روش :

 غوطهورسگیوده

روشگویچهرنگهاوجالااتروشتعیینخشکردنسطحی،6236استانداردمییایرانرماره2-3

ومقاومتحرارتیوضریب-ساختمان،6322استانداردمییایرانرماره2-3 روشمحاسبهاج اءوجداراا

کییانتقالحرارت

قسمتاول:روشدیش-تعییننر عبوربخارآب-رنگهاوجالاا،3233-1استانداردمییایرانرماره2-01

ظرفبرا فییمها جدا

،3233-9استانداردمییایرانرماره2-00 وجالاا تعیینو-تعییننر عبوربخارآب-رنگها قسمتدوم:

 سنفوذپییر طبقهبند سرعتعبوربخارآب

-آزمونمقاومتدربرابرضربه-تغییررکلسریع-رنگااوجالاا،3393-1استانداردمییایرانرماره2-02

باسمبهسرپهنوزنه آزمونسقوطقسمتاول:

رنگااوجالاااندازهگیر ضخامتفییم،3319استانداردمییایرانرماره2-08

-مقاومتسایشی-پارچهاا روکشردهباتستیکیاپالستیک،3691-1استانداردمییایرانرماره2-04

 Taberساینده قسمتاول-روشآزمون

تعیین-ارزیابیمی انتخریبپورشها سطح-ااوجالاارنگ،3333-9استانداردمییایرانرماره2-05

قسمتدوم:ارزیابیوتشخیصدرجهتاولزدگی-تغییراتیکنواختظاار  کمیتواندازهضایعاتوردت

تعیین-ارزیابیمی انتخریبپورشها سطح-رنگااوجالاا،3333-2استانداردمییایرانرماره2-06

ضای اندازه ردتکمیتو و یکنواختظاار  عات ترکقسمتچهارم:-تغییرات تشخیصدرجه و ارزیابی

خوردگی

مییایرانرماره2-07 وجالاا،3333-3استاندارد تعیین-ارزیابیمی انتخریبپورشها سطح-رنگاا

پوستهردنارزیابیوتشخیصدرجهقسمتپنجم:-تغییراتیکنواختظاار  کمیتواندازهضایعاتوردت

مالتتازهنیتعیینمقدارروا-3بناییروشآزمونقسمت مالت،2139-3استانداردمییایرانرماره2-03

 روشآزمون

تعیینجرمحجمیمالتتازه-6بناییروشآزمونقسمت مالت،2139-6استانداردمییایرانرماره2-03

-عیینمقداراوا مالتتازهت-3بناییروشآزمونقسمت مالت،2139-3استانداردمییایرانرماره2-21

روشآزمون

اا عمومیروش:1قسمتاندازهگیر خاکستر-ااپالستیک،19933-1استانداردمییایرانرماره2-20
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2-22 ایرانرماره میی 1969-1استاندارد سامانه، و بیرونیمواد بنایی مصادح بتنو برا  –اا پورشی

بند طبقه

تعیین9قسمت-پییمراا (TG) ترموگراویمتر -پالستیکها،19636-9استانداردمییایرانرماره28- 2 :

انرژ اکتیواسیون

:1قسمت-گیر مقاومتدربرابرمایعاتاندازه-ااااوجالرنگ،13233-1استانداردمییایرانرماره2-24

غیرازآب غوطهور درمایعاتی
2-25 EN 1062-3, paints and varnishes- Coating materials and coating systems for exterior 

masonry and concrete-part3: Determination and classification of liquid- water transmission rate 

(permeability) 

2-26 EN 1062-6, paints and varnishes- Coating materials and coating systems for exterior 

masonry and concrete-part6: Determination of carbon dioxide permeability 

2-27 EN 1062-7, paints and varnishes- Coating materials and coating systems for exterior 

masonry and concrete-part7: Determination of crack bridging properties 

2-28 EN 1062-11, paints and varnishes- Coating materials and coating systems for exterior 

masonry and concrete-part11: Methods of conditioning before testing 

2-29 EN 1081, Resilient floor coverings- paints: Determination of the electrical resistance 

2-30 EN 1240, Adhesives – Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content 

2-31 EN 1242, Adhesives – Determination of  isoyanate content. 

2-32 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 

2-33 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 

2-34 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 

2-35 EN 1542, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods– Measurement of bond strength by pull-off 

2-36 EN 1766, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods –Reference concretes for testing 

2-37 EN 1767, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Infrared analysis 

2-38 EN 1770, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of the coefficient of thermal expansion 

2-39 EN 1877-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Reactive functions related to epoxy resins- part1: Determination of epoxy equivalent 

2-40 EN 1877-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Reactive functions related to epoxy resins- part2: Determination of amine functions 

using the total basicity number 

2-41 EN 12190, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of compressive strength of repair mortar 

2-42 EN 12192-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures –   

Granulometry analysis – Part1: Test method for dry components of premixed mortar  
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2-43 EN 12617-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Part4: Determination of linear shrinkage of polymers  

2-44 EN 13036-4, Road and airfield surface characteristics - Test methods – Part4: Method for 

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

2-45 EN 13294, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of stiffening time 

2-46 EN 13395-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of workability- part2: Test for flow of grout or mortar 

2-47 EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1 : 

Classification using data from reaction to fire tests 

2-48  EN 13529, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Resistance to severe chemical attack  

2-49  EN 13578, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Compatibility on wet concrete   

2-50  EN 13579, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Drying test for hydrophobic impregnation   

2-51  EN 13580, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnation   

2-52  EN 13581, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of  loss of mass of hydrophobic impregnated after freeze-thaw salt 

stress  

2-53  EN 13687-1, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of  thermal compatibility-part1: Freeze-thaw cycling with de-icing salt 

immersion 

2-54  EN 13687-2, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of  thermal compatibility-part2: Thunder-shower cycling(thermal 

shock) 

2-55  EN 13687-3, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of  thermal compatibility-part3: Thermal without de-icing salt impact 

2-56  EN 13687-5, Products and system for the protection and repair of concrete structures – Test 

methods – Determination of  thermal compatibility-part5: Resistance to temperature shock 

2-57  pr EN 14630, Products and system for the protection and repair of concrete structures – 

Test methods – Determination of  carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein 

method 

2-58 ISO 868 , Plastics and ebonite – Determination indentation hardness by means of durometer 

(shore hardness) 

2-59 ISO 9514 , paints and varnishes- Determination of the pot-life of liquid systems-Preparation 

and conditioning of samples and guidelines for testing  

2-60  ISO 2815 , paints and varnishes- Buchhholes indentation test  
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 اصطالحات و تعاريف 8 

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

ENV 1504-9:اصطالحاتوتعاریفزیرنی بکارمیرود

8-0   

 اشباع ضد آب  

منافیومجار مویینترمیمبت پرنشدهراندهردهوازداخلپنبرا ایجادسطحضدآب. بررو انداما اند.

ا وجودنداردودرظاارآنتغییر وجودنداردیاتغییرکمیوجوددارد.سطحبتنتیه

 بارند.2اایاسییوکسان0ااترکیباتفعالمانندسیالنممکناست-يادآوري

 

 طرح شماتیک اشباع کردن ضد آب -0شکل

8-2  

 اشباع کردن 

-نسبتایاکامالپرمیمجار مویینمنافیو،دراینحادتسطحترمیمبتنبرا کااشتخیخلومقاومساز 

روند.

کند.ااوتیهنازکرو بتنرااصالحمیاینترمیممعموتناپیوستگی-0يادآوري

ااممکناستبرا نمونهپییمراا آدیبارند.پیونده-2يادآوري

                                                 
1-Silanes 

2-Siloxanes 
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 طرح شماتیک اشباع کردن  -2شکل

8- 8   

 پوشاندن

برا ایجادیکتیهمحافظپیوستهبررو سطحبتنترمیم

بارند.mm 3است،کاربرداا ویژهممکناستنیازمندضخامتبیشترازmm 3تاmm1/9ضخامتمعموت-0يادآوري

اصالحردهباااممکناستبرا نمونهپییمرآدی،پییمرآدیباسیمانبهعنوانپرکنندهیاسیمانایدرودیکیپیونده-2يادآوري

پییمرپخشردهبارد.




 طرح شماتیک پوشاندن -8شکل

8-4  

 ضخامت اليه 

تعیینISO2808،بایدمطابقاستانداردISO 2808:1999استاندارد2ضخامتتیهخشکتعریفردهدربند

رود.
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برا اادافایناستاندارد:

 تعریفردهاست،ISO 2808:1999استاندارد2متوسطضخامتتیهخشکدربند -الف

رود.اا ضخامتدرنظرگرفتهگیر پایینتوزیعگاسازاندازهdmin %3سحداقلضخامتتیهخشک -ب

 است.dmin3/9درعملبهدستآیدحداقلممکناستکهحداقلمطیقضخامتتیهخشک -پ

 مشخصات عملکردي اهداف مورد نظر  4

 کلیات         4-0

یاا کهبرا تمامکاربرداااا پیوستگیسازهسامانهفهرستیازمشخصاتعمیکرد محصوتتو1جدول

اادافمعین با روشبرا کاربرداا  و اصول با مطابق ، استاندارد در تعریفرده تزم ENV1504-9اا 

اند.سایرمشخصاتعمیکرد مشخصرده■برا تمامکاربردااباکند.مشخصاتعمیکرد همیئاستند،ارا

اندممکناستبرا کاربرداا بااادافمعینتزمبارند.مشخصرده□کهبا

هردهاست.ئارا9-3مشخصاتعمیکرد واد اماتارروشدربند

 هاي مناسبسامانهانتخاب محصوالت يا          4-2

اا حفاظتسطحبایدبرمبنا ارزیابیدتیلواقعییاپتانسیلخرابیومالحظهاصولمناسبوروشسامانه

فرآیند کهمنجربهانتخابانتخابENV1504-9 حفاظتوتعمیربیانردهدراستاندارد ااوسامانهرود.

توانبهطورخالصهبهررحزیربیانکرد:رودرامیمحصوتتیمی

اا آن،ااوتعیینعیتبند آناا،طبقهاا،عیوبوآسیبارزیابیتنش-الف

اا بتنیبایدانتخابروند.برمبنا ارزیابیبایداصولحفاظتوتعمیرسازه-ب

روندیکدرموارد کهاصولباروشمناسبسارباعکردنضدآب،ارباعکردنوپوراندن تعریفمی-پ

متناظردرارموردنشانگرمواردمشخصاتاجبار مبنااست.■مربعاترود.مییاچندروشانتخاب

-ت مبنا تشخیصمشخصاتاضافیمحصوتتو استبر میسامانهممکن کار به که برا اایی اگر روند

انتخابروند.برداا مدنظرمعینیضرور بارند،کار

سبهجداولهردهاستئارا9-3کاربرداا موردنظردربنداابرا سامانهاد اماتبرا مشخصاتمحصوتتو

مراجعهرود .3و3،2
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هاي تعريف شده در استاندارد هاي مربوط به اصول و روشسامانهمشخصات عملکردي براي محصوالت و  -0جدول
ENV1504-9 

 رديف

هاي روش

آزمون تعريف 

شده در 

 استاندارد

 اصول
0 

 حفاظت ورود

2 

کنترل 

 رطوبت

5 

مقاومت 

 فیزيکی

6 

مقاومت 

 شیمیايی

3 

افزايش 

مقاومت 

 ويژه

مشخصات

-عمیکرد 

ااروش

1-1

(H) 

1-9

(I)

1-3

(C)

9-1 

(H)

9-9 

(C)

3-1 

(C)

3-9 

(I)

6-1 

(C)

3-1 

(H)

3-9 

(C)

19323633219111913

1EN 12617-1 انقباضخطی□□□□□

9EN 12190
مقاومت

فشار 
□□

3EN1770
ضریبانبساط

حرارتی
□□□□□

2ISO 5470-1
مقاومت

سایشی
■■

3ISO 2409

چسبندگیبا

آزمونبرش

aمقطع
 

□□□□□

6EN 1062-6 
نفوذپییر 

CO2
■

3
ISO 7783-1 

ISO 7783-2

نفوذپییر 

بخارآب
□■■■

3EN 1062-3

مجار جیب

ومویین

نفوذپییر آب

■■■■■□■
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 ادامه -0جدول

 رديف

هاي روش

آزمون تعريف 

شده در 

 استاندارد

 اصول

0 

 حفاظت ورود

 

2 

کنترل 

 رطوبت

5 

مقاومت 

 فیزيکی

6 

مقاومت 

 شیمیايی

3 

افزايش 

مقاومت 

 ويژه

مشخصات

-عمیکرد 

ااروش

1-1

(H) 

1-9

(I)

1-3

(C)

9-1 

(H)

9-9 

(C)

3-1 

(C)

3-9 

(I)

6-1 

(C)

3-1 

(H)

3-9 

(C)

19323633219111913

2



چسبندگیبعد

ازسازگار 

حرارتی



EN 13678-1

ذوبوچرخه

بایخبندان

غوطهور در

نمک

□□□□□□□

EN 13678-2

چرخهدوشرعد

سروکوبرق

 حرارتی 

□□□□□□□

EN 13678-3

چرخهحرارتی

بدونذوبدر

اثرنمک

□□□□□□□

EN 1062-

11:2002

:قرارگرفتن2-1

Cما درد
◦
 07 

روز 0به مدت 

□□□□□□□

19EN 13678-5
مقاومتدربرابر

روکحرارتی
□□□
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 ادامه  -0جدول

 رديف

هاي روش

آزمون تعريف 

شده در 

 استاندارد

 اصول

0 

 حفاظت ورود

 

2 

کنترل 

 رطوبت

5 

مقاومت 

 فیزيکی

6 

مقاومت 

 شیمیايی

3 

افزايش 

مقاومت 

 ويژه

مشخصات

-عمیکرد 

ااروش

1-1

(H) 

1-9

(I)

1-3

(C)

9-1 

(H)

9-9 

(C)

3-1 

(C)

3-9 

(I)

6-1 

(C)

3-1 

(H)

3-9 

(C)

19323633219111913

11ISO 2812-1
مقاومت

ریمیایی
□□

19EN 13529

مقاومتدربرابر

حمیهریمیایی

ردید



13ISO 1062-7
قابییتاتصال

ترکاا
□□□□□

12EN 1542
مقاومتدربرابر

ضربه
■■

13EN 13501-1

مقاومت

چسبندگیبا

آزمونبیرون

کشیدن

□■■■■■■

16EN 13581

ردهبند آتش

محصوتتو

اج ا 

–ساختمانی

:رده1قسمت

اا حاصلاز

نتایجآزمون

واکنشدربرابر

آتش

□□□□□□□
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 ادامه  -0جدول

 رديف

هاي روش

آزمون تعريف 

شده در 

 استاندارد

 اصول

0 

 حفاظت ورود

 

2 

کنترل 

 رطوبت

5 

مقاومت 

 فیزيکی

6 

مقاومت 

 شیمیايی

3 

افزايش 

مقاومت 

 ويژه

مشخصات

-عمیکرد 

ااروش

1-1

(H) 

1-9

(I)

1-3

(C)

9-1 

(H)

9-9 

(C)

3-1 

(C)

3-9 

(I)

6-1 

(C)

3-1 

(H)

3-9 

(C)

19323633219111913

13EN 13036-4

تنشذوب

ستعیینیخبندان

افتجرم 



12
3بهجدول

مراجعهرود
■■■■■عمقنفوذ

99EN 1062-

11:2012

:رفتاربعد2-9

ازاوازدگی

مصنوعی

□□□□□

91EN 1081رفتارغیرثابت□□□□□

99EN 13578
چسبندگیبه

بتنتر
□ □ □ □  

93 EN 13580

جیبآبو

مقاومتدربرابر

بازاابرا ارباع

ضدآب

■ ■   ■ 

92EN 13579 

خشکردننر 

برا ارباعضد

آب
■ ■   ■ 
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 ادامه -0جدول

 رديف

هاي روش

آزمون تعريف 

شده در 

 استاندارد

 اصول

0 

 حفاظت ورود

 

2 

کنترل 

 رطوبت

5 

مقاومت 

 فیزيکی

6 

مقاوم

ت 

شیم

 يايی

3 

افزايش 

 مقاومت ويژه

1-1
(H) 

1-9
(I)

1-3
(C)

9-1 
(H)

9-9 
(C)

3-1 
(C)

3-9 
(I)

6-1 
(C)

3-1 
(H)

3-9 
(C)

1-1
(H) 

19323633219111913

93

دارداا ناستا

میییابین

ادمیییمرتبط

انتشارمواد

کیرید 
□□□

Hضدآبارباع

I ارباع

Cپوراندن

مشخصاتبرا تماممواردکاربرد ■

ENV1504-9 دمشخصاتبرا اادافمعینطبقاستاندار□

a مراجعهرود 3باردسبهجدولاینآزمونبرا مقایسهباآزمونبیرونکشیدنمی.

 

 الزامات   5

 الزامات عملکردي    5-0

بایدآزمون تودیدکننده محصوتتیا نشاندانده جدولسامانهاا رناساییاودیه بهررحیکهدر و9را

برا انطباقترکیبمحصولدرارزمانیبهکارااممکناستپیوستادفمشخصردهانجامداد.اینآزمون

ردهاست.تودیدکنندهبایدسوابقآزمونرانگهدار کند.ارائه9اا قابلقبولدرجدول.روادار رود
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  هاي شناسايیآزمون -2جدول

aهارواداري روش آزمون خواص/مشخصات شناسايی تولید
 

1 93

 رناساییاج ا

ردهتوسطتودیدکنندهارائهیکنواختوربیهبهتوصیفچشمیوظاارعمومیرنگ

چگادی

 روشپیکنومتریا -

ورروشجسمغوطه -

 

ISO 2811-1 

ISO 2811-2 

 

%3±

%3±

EN 1767 طیفمادونقرم 
اا جیباصییبایدطیفااوردتنسبیگروهموقعیت

مرجعمطابقتدارتهبارند.

EN 1877-1%3±معادلاپوکسی

EN 1877-2%6±عمیکردآمین

EN 1240%19±مقدارایدروکسی

EN 1242%19±مقدارای وسیانات

ISO 3251 %3±موادفراروغیرفرار

ISO 3451-1 %3±مقدارخاکستر

Cبامالحظهکااشجرم ±3%تاییدردهبامقایسهو ISO 11358ترموگرامتر 
◦699

ISO 2431 %13±زمانجریان

ISO 3219 %99±گرانرو 

EN 12192-1توزیعدانهبند اج ا خشک

mm2<      :%6± 

mm 2-  mm 760/7  :%2± 

mm 760/7 >   :%9±

 رناساییمخیوطتازه

روشمهرهاا ریشها خشک

سطح
ISO 1517 %19±

ISO 9514 %13±مدتقادبگیر 

بعدازسختیDیاAفرآینددرکناره

روز3و1،3
ISO 868 3±واحدکنارهAیاDروز3بعداز

استحکام

مقداراوا

چگادیحجمی
 

روانیمالت-کارآیی

زمانسختردگی

EN 1015-3 

EN 1015-7 

EN 12190و
EN 1015-6

 

EN 13395-2 

EN 13294

 mm99یا%13±

%9± 

%3± 

%13± 

%99±

a .انحرافازمقدارمستندتودیدکننده  
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 الزامات عملکردي         5-2

سامانه عمیکرد  اد امات جداول در سطح محافظت 3اا  3تا اختصار بایداند.ردهارائهبه کننده تودید

رو سامانهآزمون را جداولاا عمیکرد اودیه محصوتتحفاظتسطحمطابقبا و 3اا وانجامداد3و

محصوتتبایدبااد اماتمطابقتدارتهبارند.

اا آزمونمرتبطرابیانروش"اد امات"تماماختصارات،واحدااوعالئمبهکاررفتهدراینجداولتحتعنوان

اند.کرده

روند،یاابایدمطابقبادستورادعملتودیدکنندهودرجهاتافقییاقائممشابهآنچهدرعملبهکارمآزمون

تهیهروند.

 پخش مواد خطرناک       5-8

بهسامانه محیطپخشکنند. بهدارتو خطرناکبرا سالمتی، مواد نباید اا محافظتسطحسخترده

 مراجعهرود.اطالعاتیپیوستپس

 واکنش در برابر آتش        5-4

ادمانبرا سامانه در اا محافظتسطحکه کار معرضآتشبه بایدردهمیاا در تودیدکننده بند روند،

اا محافظتسطحسختردهرااعالمکند.واکنشدربرابرآتشسامانه

تربارد ازموادسنگینیاکمترسارکدام1%کهدارا حجمیاجرمرااا محافظتسطحسختردهسامانه

اعالمکرد.A1توانبدوننیازبهآزموندرردهآدیتوزیعردهامگنبارد،می

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 1504-8ارزیابیانطباقدراستاندارداا اجراییاد اماتکییروش

 آزمون نوع اولیه        7-2
بیانردهاست.EN 1504-8اد اماتکییبرا آزموننوعاودیهدراستاندارد
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ايکنترل تولید کارخانه        7-8

اموارهاد اماترناساییورابرا اطمینانازاینکهمحصولا تودیدکنندهبایدسامانهکنترلتودیدکارخانه

ایجادوفعالکند.ایناستانداردرابرآوردهکند،9-3و1-3عمیکردبیانردهدربنداا 

 میکارخانهبرا کنترلتودید تودیدکننده آزمونا ، روشتواند سایر رناساییمعرفیا اا اا عمیکرد یا

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

اینامبستگیبایدرناساییاودیهبرا اطمینانازانطباقتودیدبااد اماتایناستانداردامبستگیدارتهبارد.

 کنترلتودیدکارخانهکنترلتودیدکارخانهسامانهدر بارد. ا بایدمطابقاستانداردا بهوضوحمستندرده

EN 1504-8.انجامرود

ساطالعاتی ا درپیوستادفاا رناساییوعمیکرد برا کنترلتودیدکارخانهبرا تعدادآزمونراانمایی

ردهاست.ارائه

ااممکناستنیازمنداف ایشطیتودیداودیهیابرا ادامهتودیددرمواردعدمانطباقبارد.تعدادآزمون

کهنشانداندهامارز بارد،توجیهرود.ارانحرافیازایناستانداردبایدبامدارکمستند



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

ارائه EN 1504-8 ساطالعاتی استانداردا درپیوستادفتدارکارزیابی،نظارتوتاییدکنترلتودیدکارخانه

ردهاست.

 گذاري و برچسب گذارينشانه     3

بیانردهاست.EN 1504-8استاندارد6گیار وبرچسبگیار دربنداد اماتنشانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 الزامات عملکردي براي اشباع ضد آب -8جدول 

شماره از جدول 

0 
 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

1932

13

ذوبواا کااشجرمبعدازتنش

نمک-یخبندان

ااییکهممکناینآزمونفقطبرا سازه

اا ضدیخقراراستدرتماسبانمک

گیرندضرور است.

EN 13581

مسطحنمونهرکااشج

99ارباعبایدحداقلدر

نمونهغیرچرخهبعداز

ارباعرو داد.

12

mm199گیر ردهدرعمقنفوذاندازه

مطابقC 3/9آزمونهبتنمکعبیس

روزعمل93،بعدازEN 1766استاندارد

آور ،نمونهاابایدمطابقروشخشک

نگهدار EN 1766ردهدراستانداردارائه

روند.ترمیمباعاملضدآببایدمطابقبا

انجامرود.EN 13579استاندارد

mm3/9عمقنفوذبادرستی

بارکستننمونهترمیمردهو

پاریدنآببررو سطح

ازروشرکستگیسبااستفاده

آزمونفنودین،بابهکاربردن

آببهجا فنودین مطابق

.عمقEN 14630استاندارد

ناحیهخشکبهعنوانعمق

موثرارباعضدآبدرنظر

رود.گرفتهمی

<mm19:1رده

≥mm19:9رده





EN 13580جیبآبومقاومتدربرابربازاا93

نسبتجیبآبکمتراز

ترمیمنشدهبانمونه%3/3

مقایسهمیرود

نسبتجیبآبسبعداز

مستغرقردندرحالل

 19%>باز  

92
39%  > :1ردهEN 13579ضریبنسبتخشکی

19%  >:9رده

1پخشموادکیرید 93
باتوجهبهاستاندارداا میی

 مربوط

 

kg/mجیبآبکمترازدرموارد که1
پخشموادکیرید قابلمالحظهنیست.بارد،291/9

   



13 

 

 الزامات عملکردي براي اشباع  -4جدول

شماره 

از 

 0جدول 

 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

1932

2

گیر ردهسآزمونتابر اندازهسایشیمقاومت

نمونهmm199کهازmm19قطعهبررو 

مطابقباC 3/9مکعبیبتنضدآبس

انجاممیرود.EN 1766استاندارد

روشآزمونمرتبطاستاندارد-يادآوري

EN13813 اا کفپوشنی برا سامانه

قابلقبولاست.

ISO 5470-1

1999/چرخشH22دستگاهسایش

g1999دور/بار

بهبوددرمقاومتسایشی39%حداقل

درمقایسهبانمونهمعمودی


 

نفوذپییر نسبتبهبخارآب3

ISO 7783-1 

ISO 7783-2 
سنفوذپییر  m19> SD:1رده

نسبتبهبخارآب 

سنهمقاومm39≥ SD≥ m3:9رده

دربرابربخارآبونهنفوذپییرنسبت

بهبخارآبمانندرنگداخیی 

دربرابرسمقاومm39<  SD:3رده

بخارآب 

3
ونفوذپییر دربرابرمجار مویینجیبآب

 آب

EN 1062-3h
Kg/mو0.5

21/9w<

2

چسبندگیبعدازسازگار حرارتی

مطابقبااستانداردC 3/9زیرتیهمرجع:س
EN 1766

بیرونیباتاثیرنمکضدیخ:برا کاربرد

یخزدنوآبردنبامستغرقکردنچرخه

 و99س×درنمک

 19س×وبرقسروکحرارتی چرخهدوشرعد

برا کاربردبیرونیبدونتاثیرنمکضدیخ:

 99س×چرخهحرارتیبدونتاثیرنمکضدیخ


 

EN 13678-1 

 

EN 13678-2 

EN 13678-3 

 



چرخهحرارتیمطابقاستاندارداا 

EN 13678-1وEN 13678-2 بررو

سابتداباروداا یکسانانجاممینمونه

.رعدوبرق چرخهدوش

بعدازچرخهحرارتی

بدونحباب،ترکوتیهتیهردن-ادف

آزمونبیرونکشیدن-ب

N/mmسباراعمادیمیانگین
2 

 ≤قائم
b

(5/7  )8/7 

 ≤افقی بدون بار مکانیکی 
b

(0/7 )1 
 ≤افقی با بار مکانیکی 

b
(1 )5/1 

ISO 2812-1 سروشواسطهجاذب مقاومتریمیایی11

مقاومتدربرابرتاثیرمحیطمربوط

بایدبعدEN 206-1مطابقاستاندارد

روزقرارگیر درمعرضمحیط39از

 تبارد.یفاقدعیوبقابلرو
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 ادامه  -4جدول

شماره از 

 0جدول 
 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

1932

12

اا بتنپوریدهمقاومتضربهبررو نمونه

EN 1766مطابقاستانداردMC(0.4)رده

یادآور ضخامتوبارضربهمدنظرتحتتاثیر

باردردهانتخابیمی

ISO 6272-1 

بعدازبارگیار فاقدترکوتیهتیه

 ردگی

 Nm2≤ :1رده

Nm19≤:9رده

Nm99≤:3رده

13

بیرونکشیدن

مطابقباC 3/9رو زیرتیهمرجع:س

EN 1766استاندارد

روزهدردما عاد و3آور عمل

C◦39روزهدردما 3کهنهردگی

 درمقایسهبانمونهمعمودی

EN 1542

استاندارداا میی

EN 13501-1 واکنشبهآتشبعدازاستفاده16

واحدآزمونترسداخل29≤ :1رده 

 سطحتر 

واحدآزمونخشک29≤:9رده

سداخلسطحخشک 

واحدآزمونترسبیرون 33≤:3رده

 EN 13036-4مقاومتدربرابردغ ش13

12

mm199گیر ردهدرعمقنفوذاندازه

مطابقاستانداردC 3/9آزمونهبتنمکعبیس

EN 1766روزعملآور ،93،بعداز

نمونهاابایدمطابقروشخشکارائهردهدر

نگهدار روند.ترمیمEN 1766استاندارد

باعاملضدآببایدمطابقبادستورادعمل

انجامرود.تودیدکننده

mm3/9عمقنفوذبادرستی

بارکستننمونهترمیمردهو

پاریدنآببررو سطح

فادهازروشرکستگیسبااست

آزمونفنودین،بابهکاربردن

آببهجا فنودین مطابق

.عمقEN 14630استاندارد

ناحیهخشکبهعنوانعمق

موثرارباعضدآبدرنظر

رود.گرفتهمی

mm  5≤


1کیرید موادپخش93
باتوجهبهاستاندارداا میی 

مرتبط

 

kg/mدرموارد کهجیبآبکمتراز1
پخشموادکیرید قابلمالحظهنیست.بارد،/291

b  بارند.مقادیرداخلپارانت حداقلمقدارقابلقبولدرارقرائتمی 
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 الزامات عملکردي براي پوشش -5جدول

شماره از 

 0جدول 
 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

1932

1

انقباضخطی

اا صیببامناسببرا سامانه

mm3≤ضخامتکاربرد 

EN 12617-

1
≤ %3/9 

EN 12190 مقاومتفشار 9
اا پییآمید ر چرفتوآمدباسN/mm33≤ :1رده

اا فوتد  ر چسرفتوآمدباN/mm39≤:9رده

3

ضریبانبساطحرارتی

≤اا باضخامتفقطبرا پورش

mm1 

EN 1770

1اا صیببرا کاربردخارجی:سامانه

K
-16-19×39≥  

2

روشآزمونمرتبط-يادآوري

نی برا  EN13813استاندارد

اا کفپوشقابلقبولاست.سامانه
ISO 5470-1

/H22دستگاهسایشmg3999افتوزنیکمتراز

 g1999باردور/1999چرخش

3

گیر ردهاندازهآزمونبرشمقطع

 2/9سپوریدهاا بتنبررو نمونه

MCمطابقبااستانداردEN 1766

رود.انجاممی

اا نازکاینآزمونفقطبرا تیه

mm3/9باضخامتکییخشکتا

رود.انجاممی

آزمونبهعنوانآزمون-يادآوري

اصییعالوهبرآزمونبیرونکشیدن

ممکناسترود.بنابراینانجاممی

آزمونبرشمقطعجایگ ینآزمون

بیرونکشیدندرمحلگردد.

ISO2409
عرضبرش:

mm2
 GT2 ≥ مقدارعرضبرش
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 ادامه  -5جدول

شماره از 

 0جدول 
 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

0 2 8 4 

CO2 EN 1062-6نفوذپییر نسبتبه6
سبهتراست

ررایطدای

ااقبلنمونه

ازآزمون

طبق

 استاندارد
prEN 1062-

6
 انجامرود 

 CO2SD > 57 نفوذپییر نسبتبه

 نفوذپییر نسبتبهبخارآب3
ISO 7783-1 

ISO 7783-2

سنفوذپییر نسبتبهبخارآب >m  3  SD:1رده

 m  39 SD≤≥ m3:9رده

 سنفوذپییر نسبتبهبخارآب <m  39  SD:3رده

ونفوذپییر مجار مویینجیب3

 نسبتبهآب
EN 1062-3

h
Kg/mو0.5

21/9w<

2

چسبندگیبعدازسازگار حرارتی

مطابقباCC 2/9زیرتیهمرجع:س

EN 1766استاندارد

برا کاربردبیرونیباتاثیرنمک

ضدیخ:

چرخهیخزدنوآبردنبامستغرق

 و39س×کردندرنمک

سروکبرقچرخهدوشرعدو

 19س×حرارتی 

برا کاربردبیرونیبدونتاثیرنمک

ضدیخ:

چرخهحرارتیبدونتاثیرنمکضد

 99س×یخ

برا کاربردداخیی

 C◦39روزدردما 3کهنهردگی:




 

EN 13678-

1 

 

EN 13678-

2 

EN 13678-

3 




EN 1062-

11 

 



 ENوEN 13678-1چرخهحرارتیمطابقاستاندارداا 

رودسابتدابااا یکسانانجاممیبررو نمونه13678-2

چرخهدوشرعدوبرق .

بعدازچرخهحرارتی

بدونحباب،ترکوتیهتیهردن-ادف

آزمونبیرونکشیدن-ب

N/mmمیانگینس
2 

cاا صیبسامانهاا منعطفیاسامانه
 

متصلکنندهترک

 ≤بدونترافیک
b

(5/7  )8/7       ≥ 
b

(0/7 )1 

 ≤با ترافیک                         
b

(1 )5/1         ≥ 
b

(5/1 )2
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 ادامه– 5جدول

شماره از 

 0جدول 
 الزامات روش آزمون مشخصات عملکردي

1932

-EN 13678 1س×مقاومتبهروکحرارتی19

5 


ISO 2812-1 مقاومتریمیاییسروشواسطهجاذب 11

EN 206-1مقاومتدربرابرتاثیرمحیطمربوطمطابقاستاندارد

روزقرارگیر درمعرضمحیطفاقدعیوبقابلرویت39بایدبعداز

 بارد.

19

مقاومتبهحمیهردیدریمیایی

روزبدونفشار1:3رده

بدونفشارروز9:93رده

روزبافشار3:93رده

99اتآزموندررودکهازمایعتوصیهمی

که 13529ENردهارائهردهدراستاندارد

استپورشداندهتمامموادریمیاییرایج

تواناستفادهرود.سایرموادریمیاییرامی

باتوافقطرفینذینفعبهکاربرد.

EN 13529 

 

 ISOگیر بهروشاستانداردوقتیاندازه39%کااشسختیکمتراز

ساعتبعدازاینکهISO 868 ،92،یاروشاستاندارد2815

رود.ور درمایعآزمونزدودهرد،انجاممیپورشپسازغوطه

13

قابییتاتصالترک

 ENبعدازررایطدایمطابقاستاندارد

1062-11
برا واکنشC◦39روزدردما 2-13

اا رزینیسامانه

اا ورطوبتبرا سامانه UVارعه2-9

منتشرکننده

EN1062-7 

اند.ارائهرده3و6اا تزموررایطآزموندرجداولرده

اابایدتوسططراحبادرنظرگرفتنررایطمحلسآبقابییتاتصالترک

رود.بعدازآزمونردهاا انتخابااوجابجاییترکواوا،عرضترک

تزمممکناستبدونرکستاتفاقبیافتد.

12

کهاا بتنمقاومتضربهبررو نمونه

مطابقاستانداردMC(0.4)ردهپوریده
EN 1766

ضخامتوبارضربهمدنظرتحت-يادآوري

باردتاثیرردهانتخابیمی

ISO 6272-1 

 ردگیبعدازبارگیار فاقدترکوتیهتیه

 Nm2≤ :1رده

Nm19≤:9رده

Nm99≤:3رده

13

 )MCآزمونبیرونکشیدنزیرتیهمرجع

 EN امانطورکهدراستاندارد(0.4

بیانردهعملآور رود.1766

روزهبرا سامانهیکج ئیحاو 93-

PCCاا سیمانوسامانه

 روزهبرا سامنهرزینواکنشی3-

EN 1542

N/mmمیانگینس
2 

cاا صیبسامانهاا منعطفیاسامانه
 

متصلکنندهترک

 ≤بدونترافیک
b

(5/7  )8/7       ≥ 
b

(0/7 )1 

 ≤با ترافیک              
b

(1 )5/1             ≥(5/1 )2
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 ادامه  -5جدول

شماره از 

 0جدول 
 الزامات روش آزمون عملکردي مشخصات

1932

استاندارداا مییEN 13501-1 واکنشبهآتشبعدازاستفاده16

EN 13036-4/سرخوردنمقاومتدربرابردغ ش13

داخیی ترسرویهترواحدآزمون29≤:1رده

اخیی دترسرویهخشکواحدآزمون29≤:9رده

  سخارجیترواحدآزمون33≤:3رده

99
اوازدگیمصنوعیمطابقاستاندارد

EN1062-11سارعهUVورطوبت(

EN1062-11 ساعتاوازدگیمصنوعی9999بعداز

ISO 4628-2بدونتاولمطابقاستاندارد

ISO 4628-4بدونترکمطابقاستاندارد

ISO 4628-5بدونپوستهمطابقاستاندارد

کم،کااشبراقبودنوسفیدردگیتغییررنگ

ممکناستموردقبولبارد،امابایدبیانرود.

رفتارغیرثابت91
EN1081 و192<:1رده<


Ώ196نفجرهسموادم 

>و196<:9رده


Ώ193نفجرهمخطرناکسمواد 

99
ترچسبندگیبهبتن

 )2/9MCسزیرتیه:س

EN13578  : بعدازبارگیار

-ادف

ISO 4628-2بدونتاولمطابقاستاندارد

ISO 4628-4بدونترکمطابقاستاندارد

ISO 4628-5بدونپوستهمطابقاستاندارد

N/mm≤مقاومتبیرونکشیدن-ب
23/1،

گسیختگی39%رکستبایددرمقدار بیشاز

بتنر داد

برا بتنتازهیابتنااییکهاینآزمونبرا پورش

 رودکاربرددارد.بارطوبتباتانجاممی

93

aپخشموادکیرید 
باتوجهبه 

استاندارداا میی

مرتبط

 

aدرموارد کهجیبآبکمترازkg/m
پخشموادکیرید قابلمالحظهنیست.بارد،291/9

b
بارند.مقادیرداخلپارانت حداقلمقدارقابلقبولدرارقرائتمی  

c
بارند.میISO 868مطابقبااستانداردD≥69ااییباکنارهاا صیب،پورشپورش  
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 ، بازشدگی پیوسته ترک(A)روش  EN 1062-7شرايط آزمون مطابق با  -6جدول

 عرض ترک متصل شده رده
mm 

 شدگی ترکسرعت باز 
mm/ min 

A1>199/9-

A2>939/993/9

A3>399/993/9

A4>939/13/9

A5>93993/9

 

 .A1،C ◦91سبرا رودمیتوصیه-A5،C ◦19تاA2اا دما آزمونرده-يادآوري

.-C ◦19،C ◦9،C ◦99-،C ◦39-،C ◦29توانباتوافقطرفینپییرفتمانندسایردمااا آزمونرامی

.C ◦99- A4رودسمانندسدما آزموندرپارانت اا بعدازردهذکرمی
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 اي ترک(، بازشدگی چرخهB)روش  EN 1062-7شرايط آزمون مطابق با  -7جدول

 شرايط آزمون رده

B1 

Wo= 13/9 mm 

             Wu= 19/9 mm ا ذوزنقه  

n= 199 

f= 93/9  Hz 

W= 93/9  mm 

B2

Wo= 13/9 mm 

Wu= 19/9 mm ا ذوزنقه  

n= 1999 

f= 93/9  Hz 

W= 93/9  mm 

B3.1

Wo= 39/9 mm 

Wu= 19/9 mm ا ذوزنقه  

n= 1999 

f= 93/9  Hz 

W= 99/9  mm 

B3.2

وB3.1 مانند

WL=± 93/9 ا حفره   

n= 99999 

f=1Hz 

B4.1

Wo= 39/9 mm 

Wu= 99/9 mm ا ذوزنقه  

n= 1999 

fc= 93/9  Hz 

W= 39/9  mm 

B4.2

مانند B4.1 و  

WL=± 93/9  sinus 

n= 99999 

f=1Hz 
توضیحنماداا:

   WL جابجاییترکوابستهبهبار                              f  فراوانی

اا ترکتعدادچرخه     n                                       حداکثرعرضترک Wo 

حداقلعرضترک                                       W   تغییردرعرضترک  Wu  
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رود.میتوصیه-B4.2،C ◦19تاB1اا دما آزمونرده-يادآوري

.-C ◦19،C ◦9،C ◦99-،C ◦39-،C ◦29توانباتوافقطرفینپییرفتمانندسایردمااا آزمونرامی

.C ◦99- B3.1رودمانندسدما آزموندرپارانت اا بعدازردهذکرمی
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 ايحداقل مقدار آزمون براي کنترل تولید کارخانه

 هاآزمونحداقل  -جدول الف

 ها/خواصويژگی

ن
ال

سی
ن

سا
وک

یل
/س

 

مر
لی

پ
-

ول
حل

م
 

مر
لی

پ
-

ن
یو

س
پر

س
دي

 

ن 
زي

ر
ی

س
وک

اپ
ان 

رت
 او

ی
 پل

ن
زي

ر
 

ک
لی

ري
 اک

ن
زي

ر
 

ح 
ال

ص
ن ا

ما
سی

ب 
کی

تر

مر
لی

ا پ
ه ب

شد
 

هاي اجزاآزمون

AAAAAAرنگوظاارعمومی

چگادی

 روشپیکنومتریا -

ورروشجسمغوطه -

A A A A A A
a

 

dطیفمادونقرم 
 DD D D D D

a 

 - - - d- - Dمعادلاپوکسی

 - - - d- - Dعمیکردآمین

 - - d- - - Dایدروکسیمقدار

 - - d- - - Dمقدارای وسیانات

B- - - B -موادفراروغیرفرار
a

 - - - - B -مقدارخاکستر

     - -ترموگرامتر 

Aزمانجریان/گرانرو 
bA A A A A

a
 

CCCC - -توزیعدانهبند اج ا خشک
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 ادامه  -جدول الف

 ها/خواصويژگی

ن
سا

وک
یل

/س
ن

ال
سی

 

مر
لی

پ
-

ول
حل

م
 

مر
لی

پ
-

ن
یو

س
پر

س
دي

 

ی
س

وک
 اپ

ن
زي

ر
ان 

رت
 او

ی
 پل

ن
زي

ر
 

ک
لی

ري
 اک

ن
زي

ر
 

ح 
ال

ص
ن ا

ما
سی

ب 
کی

تر

مر
لی

ا پ
ه ب

شد
 

هاي سخت شدهها بر روي مخلوط تازه يا نمونهآزمون 

روشمهرهاا ریشها خشک

سطح
- B - - - - 

 - A A A --خامعمر

سختDیاAدرکنارهروند

 روز3و1،3ردگیبعداز

- - B
cB

c B
c - 

B - -موادفراروغیرفرار
a B

a B
a - 

CCCC - -مقدارخاکستر

یاکارآیییاروانیمالتپایایی

حجمیچگادی

زمانسختردگی

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

B 

B 

 

B

مشخصاتعمیکرد 

پیوستگیباآزمونبیرونکشیدن



- D DDDD

 - -- - -Dعمقنفوذ
AسمطابقاستانداردبچارEN 1504-8 

Bسراخصانکسار  ممکناستاگرامبستگیباگرانرو رابتوانثابتکردمناسبتربارد.،اردوافتهبچ19ازار

C دوباردرسال

Dیکباردرسال

a  اایامحصوتتحاو آبفقطبرا حالل 

b سراخصانکسار  ممکناستاگرامبستگیباگرانرو رابتوانثابتکردمناسبتربارد.اا جایگ ینروش

c اارانتواناندازهگرفت.عمرگیاایآناا منعطفومحصوتتیکهفقطبرا رزین

d رود.ردهتوسطتامینکننده،برآوردهمیارائهرودکهمستنداتمواداودیهفرضمی
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 بندي در مورد سه مورد مجزاهايی از کاربرد سامانه ردهمثال

رده داده توسعه ایناستاندارد در مواردفهرستاد اماتبیانرده امه در باید بنابراینبیناد اماتکه اند.

 بستگیبهتصمیمطراحبهصورتمورد دارد موضوعاتیکه روندو اینفرضیاتبرآورده وجوددارد. تمای 

سیکهطراحانبستهبهمثال،ازاد اماتاساارائهکند.جدولزیرفهرستی،بارناختخوبیازموضوعفرااممی

سازه تحییل دارند نیاز میارائه، مثال جدولارائهکند. این در گ ینهرده مبنا  بر درارائهاا  اینرده

بارند.حفاظتسطحمیاا استانداردبرا سامانه

مشخصاتعمیکرد م نمونه، مورد اینانتخاببوطفهرستردهربرا سه در باو کاربرداا مدنظر امه اا

اند.اا ویژهترکیبردهاا معینمربوطبهکاربر کاربر 
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 هامثال -0جدول ب

شماره از 

 0جدول 
 مشخصات عملکردي روش آزمون

 0مثال 

 2-2و 0-8

 2مثال

 0-6و0-5و0-8

 8مثال

 0-5و0-8

1EN 12617-1انقباضخطی■

9EN 12190 مقاومتفشار ■

2ISO 5470-1مقاومتسایشی■■

6EN 1062-6نفوذپییر نسبتبهCO2 ■■■

3ISO 7783-2نفوذپییر نسبتبهبخارآب ■■■

3EN 1062-3
ونفوذپییر مجار مویینجیب

 نسبتبهآب
■■■

2
EN 13678-1 

EN 13678-2 

EN 1062-11

چسبندگیبعدازسازگار حرارتی

ضدیخ


چرخهیخزدنوآبردنبامستغرق

کردن
■ 

■■سروکحرارتی چرخهدوشرعدوبرق

Cروزدردما 3کهنهردگیدر2-1
◦

07
■ 

19EN 13529بهحمیهردیدریمیاییمقاومت ■

13EN 1062-7 ااقابییتاتصالترک ■

12ISO 6272-1مقاومتدربرابرضربه■ ■ 

13EN 1542 پیوستگیباآزمونبیرونکشیدن■■ ■ 

13EN 13036-4 مقاومتدربرابردغ ش ■ ■ 

99EN 1062-112-9رفتاربعدازاوازدگیمصنوعی■  ■ 

و3-1،بنداا 1 ،بهجدولMCسIP، 9س1اا ضدیخ.مطابقاصولسامانهپورشبرا سطوحنمایان،بدونبارمکانیکییاریمیایی،بدونتاثیرنمک:1مثال

مراجعهرود.9-9

مراجعهرود.1-6و1-3،3-1،بنداا 1 ،بهجدولPRسIP، 3س1:سامانهپورشبرا سطوحداخیی،بابارمکانیکییاریمیایی،مطابقاصول9مثال

،1 ،بهجدولPRسIP، 3س1اا ضدیخ،مطابقاصول::سامانهپورشاتصالترکبرا سطوحنمایان،بابارمکانیکییاریمیاییکمباتاثیرنمک3مثال

مراجعهرود.1-6و1-3،3-1بنداا 
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 پپیوست 

 )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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 پیوست ت

 )اطالعاتی(

 نامهکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


