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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 ماه بهمن مصوب ،سازمان ملی استاندارد ایران  مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب بهسازمان ملی استاندارد ایران 

  .دارد عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331

بیه   92/6/29دومیین جلسیه ریورای عیادی اداری میور        و هموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسسیات   و مراکی   نظیران  صیاحب  سیازمان ، کاررناسیان   از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تودییدی،   بیه ریرایط   توجیه  بیا  و ملیی  مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملیی  نویس اسیتانداردهای  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشینهادها  و نظرها از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننید   میی  تهییه  ریده  تعییین  ضیوابط  رعایت با نی  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بیدین ترتییب    .ریود  میی  منتشیر  و چیاپ  اییران  ملیی  اسیتاندارد  عنیوان  بیه  ، تصیویب  درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ادمللی ادکتروتکنییک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمللی بین سازمان
(OIML) 2رابیط  تنها به عنوان و است

 کیدکس غییایی    کمیسییون  
3
(CAC)کشیور  در 

  آخیرین  از ، کشیور  خیا   هیای  نیازمنیدی  و کلیی  ریرایط  بیه  توجیه  ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهره ادمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجیرای بعضیی   ، اقتصیادی  و محیطیی  زیسیت  مالحظیات  و محصیوتت  کیفییت  از اطمینیان  حصیول  ، عمیومی  و فیردی  ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عادی رورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاتهای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشیاوره،  در زمینیۀ  فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را

کادیبراسیون  و مراک  ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی صدور و ممی ی بازرسی، آموزش،

 تأییید صیالحیت   نظیام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل )واسنجی(

 .کنید  نظارت می ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فل ات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون )واسنجی( یکاها، ادمللی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای

 

                                                 
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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 گفتاریشپ

در کردن خشک با  موجود رطوبت نییتع - یساختمان هایفرآوردهمصادح و هایگروترمال ملکرد ع"استاندارد 

تهیه و تدوین رده  سازمان ملی استاندارد ایرانتوسط  مربوطهای نویس آن در کمیسیونکه پیش "بات یدما

های مهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهاجالس کمیته ملی استاندارد  چهارصد و چهلمیناست و در 

قانون اصالح  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  93/92/1329 مور  ساختمانی

، به عنوان استاندارد ملی 1331مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقوانین و مقررات 

 رود.ایران منتشر می

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، شرفتبرای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پی

نظر خواهد رد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این قع د وم تجدیدااستانداردهای ملی ایران در مو

 ه رود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، یاستانداردها ارا

 نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.ز آخرین تجدیدباید همواره ا

 

 منبع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:

 
ISO 12570:2000, Hygrothermal performance of building materials and products Determination of 

moisture content by drying at elevated temperature. 
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در موجود رطوبت خشک  نییتع -یساختمانهاي فرآوردهمصالح و هايگروترمال عملکرد 

 باال يدما

 دامنه کاربرد هدف و  1

مصادح ساختمانی با خشک کردن موجود اد روری کلی برای تعیین آب آزهدف از تدوین این استاندارد، تعیین 

 در دمای بات است.

 کاربرد دارد.این استاندارد برای نفوذ آب در مصادح متخلخل 

 های نمونه برداری کاربرد ندارد.این استاندارد برای روش

 الزامیمراجع   1

 ها ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران 

 رود.ی از این استاندارد ملی ایران محسوب میین ترتیب آن مقررات ج بدی

 نظرهای بعدی آن دیدها و تجاصالحیه ،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

اده رده ها ارجاع دتاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون استاندارد ملی ایران نیست مورد نظر این

 ها مورد نظر است.های بعدی آننظر و اصالحیهاست، همواره آخرین تجدید

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد اد امی است:

 -ها و مصادح ساختمانی   عملکرد هایگروترمال ساختمان، 12262استاندارد ملی ایران به رماره  1-1

 نامهواژه - جرم انتقال برای فی یکی های کمیت

 ، نمادها، اختصارات و يکاهافياصطالحات و تعار 9

 فياصطالحات و تعار 9-1

زیر نی  ، اصطالحات و تعاریف 1-9بند استاندارد  مطابقف داده رده اصطالحات و تعاریدر این استاندارد عالوه بر 

 رود:به کار می

9-1-1 

 جرم رطوبت موجود بر جرم ماده

 است. ماده خشکتقسیم بر جرم ردنی جرم آب تبخیر

9-1-1 

 حجم رطوبت موجود بر حجم ماده

 است. ماده خشکتقسیم بر حجم  ردنیحجم آب تبخیر
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9-1-9 

 جرم رطوبت موجود بر حجم ماده

 است. ردنی تقسیم بر حجم ماده خشکآب تبخیر جرم

9-1-4 

 چگالی خشک

 است. ماده خشکجرم بر حجم 

9-1-1 

 هايگروترمال

 است. تغییر خوا  به وجود آمده در ماده )مصادح( به خاطر جیب رطوبت و تغییر دما

 نمادها و يکاها 9-1

 نمادها و يکاها – 1جدول

 يکا نماد کمیت رديف

 m kg آزمونهجرم  1

 m0 kg خشک ردهآزمونه جرم  9
 u kg/kg جرم رطوبت موجود بر جرم ماده 3

V m آزمونهحجم  2
3 

𝛹 m حجم رطوبت موجود بر حجم ماده 3
3
/m

3 

w kg/m جرم رطوبت موجود بر حجم ماده 6
3 

kg/m  چگادی خشک 3
3 

  اصول کلی 4

   محاسبه  ،از خشک کردن در دمای بات بعدماده قبل از خشک کردن و جرم  آزمونه از جرم  رطوبت موجود

 رود.می

 هادستگاه 1

 های آزمون باید رامل موارد زیر بارند:دستگاه

      و  1مشخص رده در جدول  درستیدارتن دمای خشک کردن با دار با قابلیت نگهتهویه خانهگرم -ادف

های یا دمای های باتدر گرما، رطوبتنسبی تواند برای بدست آوردن این رطوبتمی: 19%نسبی کمتر از رطوبت

 بارد.کن تزم به تهیه یک منبع هوای خشک  ،کردنخشک کم جهت 

 ها؛جرم آن  1/9 %  کمتر از عدم قطعیتبا  هاآزمونه توزینترازو با قابلیت  -ب

 ؛mm 3/9 درستیو با متر میلیبندی رده به کش فل ی یا نوار فل ی درجهخط -ج
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     درستیهای مورد آزمون با گیری، با قابلیت خواندن ابعاد نمونهوسیله دیگری جهت اندازهیا هر  کودیس -د

mm 1/9؛ 

 .خشکانه -ه

 هاآزمونه 6

 هاي مورد آزمونابعاد و تعداد نمونه 6-1

 .بارند به عنوان نماینده مصادح انتخابی مشخصباید  ،هاآزمونهابعاد و تعداد 

 پیدا کرد. مربوط فرآوردهتوان در استاندارد می راموارد فوق  -يادآوري

 هاي مورد آزمونسازي نمونهآماده 6-1

گرفته روند، بریدن و سورا  کردن نباید تاثیر  اج اء ب رگتریهای مورد آزمون باید از وقتی نمونه 6-1-1

 دارته بارد.موجود گیری بر روی رطوبت چشم

باید  آزمونهسطوح ( تعیین رود، 𝛹ماده )حجم  بریا حجم  (w) ماده حجم موجود بر اگر جرم رطوبت 6-1-1

 3-3و  9-3های بند مطابقمشخص رده  درستیتعیین حجم با  تمی  و به اندازه کافی مسطح بارند تا قادر به

 بارد.

یا وقتی که نتوان بعد از برش دادن آزمونه آن را سریع خشک رود انجام در کارگاه برداری اگر نمونه 6-1-9

با قابلیت نفوذ کم یا فویل  پورشییا در دو تیه بندی رود بستهاز بخار  فاقدباید در ظروف فل ی آزمونه کرد، 

)به عنوان مثال  m 1999حداقل  dSیا بارد  g/sNM 999حداقل  دارای پیچیده رود کهمقاوم در برابر بخار 

گونه تغییری در رطوبت موجود به منظور جلوگیری از هرو  بارد (mm 9/9 اتیلن با ضخامت حداقلپلی پورش

با یک  آزمونهسطح  ،یورغوطهبرداری در باران یا بعد از نمونه هنگام. روندمهر و موم باید  کردن قبل از خشک

 .کنیداسفنج خشک 

 توجه رود. گیاری به نشانه ،نمونهمتوادی های باید جهت اطمینان از رناسایی

 انجام آزمونروش  7

 آزمونانجام شرايط  7-1

 بارد.( 93  6)℃ بایددمای آزمایشگاه حین آزمون 

  نمونه دادن بعد از برش فوري توزينهاي آزمون راي نمونهب کارروش  7-1

حجم با  موجود بر. اگر تعیین جرم رطوبت رود توزین 1/9% درستیرا با ترازو با  آزمونهقبل از خشک کردن، 

اظهار رده در بند  درستیبا  ،کودیس یاکش فل ی با خط آزمونهبارد، ابعاد بر حجم ماده نیاز  حجم ماده یاحجم 

 بارد. 1%  نباید ب رگتر از ،آزمونهتعیین حجم  . خطایرودگیری اندازه 3
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. اگر کنیدربوط خشک های مفرآوردهدر استاندارد را در دمای مشخص رده ها آزمونهبرای ثبات جرم مورد نظر 

نوع مصادح با ناسب تمقدار م ،مشخص نشده بارددر استاندارد محصوتت مربوط هیچ دمایی برای خشک کردن 

 باید مورد استفاده قرار گیرد. 1مشخص رده در جدول 

 شدندماهاي خشک  - 1جدول 

 مصالح
 دماي خشک کردن بر حسب

℃ 
به عنوان  ،دهندتغییر نمی 193℃ را در دمای سازهمصادحی که 

 مثال بعضی مصادح معدنی، چوب
(9 ± 193) 

تواند تغییر می سازه، در 193℃و  39℃که در دمای  ،مصادح

 نوان مثال بعضی پالستیک های سلوتربه ع ،ایجاد کند
(9 ± 39) 

اثر عوامل مصادح، برای اینکه دمای باتتر بتواند آب متبلور یا 

 هاگچ یا بعضی از فوم ،به عنوان مثال ،دمیدن را خارج کند
(9 ± 29) 

 بارد:ها به مهم میردن با توجه به محدودیتدمای خشک کبا دقت انتخاب  -1 يادآوري

 ؛هاگونه تخریب نمونههر -ادف

 ؛زنه دارورهای پالستیک ترکیدنعوامل  به عنوان مثال در اثرمصادح  ری شهر تغییری در جرم ماده با توجه به  -ب

 ؛هاآزمونههر تغییر بعد باقیمانده )مازاد(  -ج

 رود.بندی کردن که رامل این روش آزمون میگونه تخریب بسته هر -د

جرم ثابت  از جرم کل بارد، 1/9%کمتر از  ،ساعت 92 در ردهانجام  متوادی توزیناگر تغییر جرم بین سه بار 

 آید.بدست می

( m 1/9)ب رگتر از  های با ضخامت-برای نمونهبه عنوان مثال  اگر فرآیند خشک کردن خیلی به آرامی صورت پییرد، -1يادآوري 

زمانی که نیاز به بدست آوردن جرم ثابت بارد به همان نسبت ب رگتر رود. بازه  تواندمییا مصادح با ضریب انتشار رطوبت پایین، 

 اف ایش یابد. روزتواند به عنوان مثال به دو یا سه های متوادی میتوزینبین 

 دهد.ابت را کاهش میثتر، زمان رسیدن به جرم های کوچکها در قطعهبرش دادن نمونه -9يادآوري 

ای مشابه توضیح هدرستی با 29 ℃تا  39℃ به دمای  تا رسیدنها را و آن کنیدخنک  خشکانهدر یک  را آزمونه

 .کنید توزین، داده رده در بات

 منظور به حداقل رساندن جیب رطوبت مجدد، قبل از سرد ردن کامل آزمونه ها، توزین روند.به -4يادآوري 
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 نمونه دادن شده )پلمپ( با ضد بخار بعد از برشهاي مورد آزمون، پوشیده روش کار براي نمونه 7-9

. توزین کنیدها جرم نمونه 1/9%درستی با  های مهروموم رده راآزمونهبندی، بدون خشک کردن، قبل از بسته

. )ظروف یا کنیدبندی بسته را و مصادحکنید خشک  را های مورد آزمون، و نمونهکنیدبندی خارج از بسته آزمونه

 مشخص رده است. 9-3ناپییر( که به صورت جداگانه در بند نفوذهای فویل

اگر نیاز به تعیین جرم رطوبت موجود بر حجم ماده و یا حجم موجود بر حجم ماده بارد،  قبل از خشک کردن 

. خطای تعیین حجم کنیدگیری اندازه 3اراره رده در بند  درستیرا با یک متر فل ی یا کودیس با آزمونه ابعاد 

 بارد. 1نباید ب رگتر از %مونه آز

مربوط خشک رود تا به جرم ثابت برسند. اگر هیچ های فرآوردهها در دمای مشخص رده در استاندارد آزمونه

نشده بارد، مقدار متناسب با نوع مصادح مشخص رده  شخصم فرآوردهبرای خشک کردن در استاندارد دمایی 

 رود.استفاده می 1در جدول 

 :های با دقت زیر انتخاب رودبسیار مهم است که دمای خشک کردن با توجه به محدودیت -1يادآوري 

 ؛هاهر گونه تخریب نمونه -ادف

 ؛دارزنهورهای پالستیک ترکیدنعوامل  به عنوان مثال در اثرمصادح  ری شهر تغییری در جرم ماده با توجه به  -ب

 ؛مورد آزمونهر تغییر بعد باقیمانده )مازاد( نمونه های  -ج

 هر گونه تخریب بسته بندی کردن که رامل این روش آزمون می رود. -د

های مورد آزمون قبل از این که به طور کامل در بعد از خشک کردن، برای جلوگیری از باز جیب رطوبت، نمونه

 بندی روند.و جداگانه بستهتوزین کرده (  خنک روند، 29 ℃تا  39 ℃) خشکانه

 مشابه به ررح زیر استفاده می رود: درستیبا جایگ ین روش کار 

 ؛کنیدسته کامل رامل نمونه را توزین ب -

 ؛کنیدخشک  بندیبه همراه مصادح بسته راآزمونه و  کرده بازرا بسته  -

 ؛توزین کنید بندی بعد از خشک کردنبا مصادح بسته آزمونه  -

 ؛بندی را توزین کنیدبستهو مصادح بندی جدا کرده ها را از بستهآزمونه -

 رود.توصیه میروش جایگ ین د، وبندی از بین بربرای مصادح ترد )رکننده(، جایی که ممکن است موقع بسته -1يادآوري 

 بیان نتايجمحاسبه و  8

 جرم رطوبت موجود بر جرم ماده 8-1

 ن شده بعد از برش دادن نمونهيوزت سريع هايآزمونه 8-1-1

 :کنیدباید با استفاده از این معادده محاسبه  آزمونه را( یک uبر جرم ماده )جرم رطوبت موجود 

(1)                      
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 که در آن:

m  قبل از خشک کردن؛ آزمونهجرم 

m0 بعد از خشک کردن. آزمونه جرم 

  نمونه دادن ، پوشیده شده )پلمپ( با ضد بخار بعد از برشهاآزمونه 8-1-1

 :کنیدباید با استفاده از این معادده محاسبه را آزمونه ( یک uرطوبت موجود بر جرم ماده )جرم 

(9)                                                                                                    
       

  
  

 که در آن: 

m  کردن؛قبل از خشک بندی بسته مادهو  آزمونهجرم 

m0 ؛بعد از خشک کردن ونهآزم جرم 

mp بعد از خشک کردن. بندیبستهماده  جرم 

 جرم رطوبت موجود بر حجم ماده 8-1

 با استفاده از این معادده محاسبه رود:نیاز بارد، باید  مورد (wماده ) حجمجرم رطوبت موجود بر اگر 

(3)                                                                                                           𝝆
 
 w = u 

 که در آن:

u جرم رطوبت موجود بر جرم ماده؛ 

𝝆
 

 . 2-3چگادی مصادح خشک تعیین رده بر اساس بند  

 حجم رطوبت موجود بر حجم ماده 8-9

 بارد، باید با استفاده از این معادده محاسبه رود:( نیاز 𝜳اگر حجم رطوبت موجود بر حجم ماده )

(2)                                                                                                                  
𝝆 

𝝆 
 𝜳 = u 

 که در آن: (3)

u جرم رطوبت موجود بر جرم ماده؛ 

𝝆
 

 چگادی مصادح خشک؛ 

𝝆
 

kg/m 997.6چگادی آب  
3 𝝆

 
 93 ℃در   

 تواند از معادده تجربی زیر تعیین کرد:می(   ℃ 𝜽چگادی آب در دیگر دماها ) -يادآوري

(3)                                            𝝆               𝜽          𝜽
                 𝜽                   
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 چگالی خشک 8-4

 :زیر محاسبه رودباید با استفاده از معادده  ( 𝝆)چگادی خشک 

(6)                         𝝆   
  

 
 

  که در آن:

 ؛آزمونهخشک جرم     

V  تعیین رده از ابعاد خطی است.آزمونه خشک حجم 

 .کرددر پیوست ادف پیدا  را برای تعیین کردن چگادی خشک مصادح هاییتوان روشمی -1يادآوري 

های خطی روی منشور راست گیریکردن اندازهوان با درستترا می هاآزمونههای غیر معمول چگادی ظاهری رکل -1يادآوري 

 تعیین کرد.، از نمونه اصلی خوردههای برش نمونه

 آزموننتیجه  8-1

 بارد.نتیجه آزمون یک رقم میانگین از ارقام مجاز می

 گیرياندازه درستی 3

 ه رود.در رطوبت موجود در نظر گرفت مجاز است که خطای اضافی 1%، 3در بند  اراره ردههای درستیبا فرض 

   در جرم رطوبت موجود بر جرم ماده تخمین زده  3% درستی عملیات به صورت دستی،انجام که با توجه به 

 رود.می

 گزارش آزمون 11

 گ ارش آزمون باید رامل موارد زیر بارد:

 ؛ایران  ملی ارجاع به این استاندارد -ادف

 :رناسایی فرآورده -ب

 ؛تامین کنندهیا  سازندهنام محصول، کارخانه،  -

 نوع محصول؛ -

 رماره کد ساخت؛ -

 صورتی که محصول به آزمایشگاه رسیده بارد؛فرم در  -

 ؛ به عنوان مثال ضخامت، چگادی خشک؛در صورت نیازاطالعات دیگر  - 

 روش آزمون: -ج

 ؛مدت زمان یک آزمونتاریخ رروع و -

 برداری؛روش نمونه -

 ؛های آن بارندکننده بخشها واحدهای کل یا بیاناین در نمونه، اگر هاآزمونه تعداد -
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 یند خشک کردن، به ساعت؛آفر طول -

 که ممکن است بر روی نتایج تاثیر بگیارد؛ عاملیهر  -

 نتایج: -د

 رطوبت موجود از هر نمونه و مقدار میانگین. یمقادیر مج ا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 پیوست الف

 )اطالعاتی(

نامهکتاب  
 

]1[ ASTM D 2385-83, Standard Test Method for Specific Gravity of Wood and Wood-Base 

Material, method B; 

]2  [ DIN 52102:1988, Bestimmung von Dichte, Trockenrohdichte, Dichtigkeitsgrad und 

Gesamtporosität - Prüfung von Naturstein und Gesteinskörnungen; 

]3[ Technische Universität Wien, Institut für Hochbau und Industriebau: 

Gutachten über die Beeinflussung des Feuchtegehaltes bei der Probenentnahme aus 

Mauerziegel und Mauermörtel, Vergleich der Entnahmearten Stemmen und Bohren. Blatt 

001-017, 1993. 
 


