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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با 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 مختلف 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،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  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 تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  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 استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

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

 کننکدگان، حفک    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 داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  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 کیفیت 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، وسای  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، وسای  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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 گفتارپیش

 آن نوی پیش که «روش آزمون -یکیپحست رطوبت بت  توسط روش صفحه  ییتع -بت » استاندارد

 ملی کمیتۀ اجحس223در و شده تدوی  و تهیهایران  سازمان ملی استانداردتوسط  مربو  اا درکمیسیون

 قرار تصویب مورد 96/91/1323  مور  اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد

 تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته

 شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

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

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

 .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

  

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد تاندارداس ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 

 
ASTM D4263:2005, Standard test method for indicating moisture in concrete by the plastic 

sheet method



1 

 

 روش آزمون - تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پالستیکي -بتن

 و دامنه کاربرد هدف 1

روشی برا  نشان دادن وجود رطوبت مویینه در بت  است. رطوبت تعیی   ،اد  از تدوی  ای  استاندارد

تواند رطوبت را در سطح مرز  تحم  اا  پوششی معی  که نمیدر عملکرد سامانهمویینه ممک  است 

 نماید، اخح  ایجاد کند.

 شود.پوشش بر رو  بت  استفاده می کارگیر هبوش آزمون قب  از ای  ر

کند، بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است د تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمیای  استاندار -هشدار

  .اا  اجرایی آن را مشخص کندکه موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت و قب  از استفاده محدودیت

  يمراجع الزام 2

 شده است. نارجاع داده  به مرجع خاصیاستاندارد   یا

 آزمون وسايل 5

 است. mm 1/9با ضخامت تقریبی  ،1ن شفافاتیلورقه پلي 5-1

 (.شودمی mm39 چسبد )عرض نوارکه به بستر می ،2نوار چسباننده 3-2

 احتیاط 4

ه برا  کاربرد سامانه باید انگامی که دما  سطح و شرایط محیطی مطاب  با عوام  تعیی  شدای  استاندارد 

 ده شود.کار بر، بهپوششی است

اثیرگیار در پحستیکی به عنوان عوام  ت صفحهیا آسیب دیدگی ر مستقیم خورشید، گرما  مستقیم از نو

 تناب کنید.صحت نتایج اج

 آزمونانجام روش  3

را به سطح بت  محکم  mm233 × mm233پحستیکی با ابعاد تقریبی  ی  قطعه صفحه  3-1

 اند.دهاا محکم شبچسبانید و مطمئ  شوید تمام لبه

 ساعت در مح  باقی بماند. 16 حداق پحستیکی  اجازه داید صفحه  3-2

 

 

  

                                                 
1- Transparent Polyethylene Sheet   

2 - Adhesive Tape 
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 اتصا و مح   رید و سطح زیر صفحهپحستیکی را بردا صفحهپ  از سپر  شدن زمان ذکر شده،   3-5

 را برا  وجود رطوبت، به طور چشمی بررسی کنید. آن در رو  بت 

 بردارينمونه  3-4

mار  سطح آزمون در، ی  سطوح کف  3-4-1
از سطو  سطحی مگر ای  که  آنمتعل  به یا بخشی  226

 طور دیگر  مشخص شده باشد.

mار  ، ی  سطح آزمون درهاديوارها و سقف  3-4-2
یا بخشی متعل  به آن از سطو  سطحی مگر  226

 ای  که طور دیگر  مشخص شده باشد.

از سطح کف توصیه  m399در ار هت عمود  در ج ارتفاع m3ی  سطح آزمون برا  ار  حداق   3-4-5

 شود.می

 گزارش آزمون 6

 :باشد زیر باید حداق  شام  موارد آزمون گزارش   6-1

 ؛ارجاع به ای  استاندارد ملی ایران 6-1-1

 ؛نام و نشانی آزمایشگاه آزمون کننده 6-1-2

 ؛عبارت مبنی بر وجود یا فقدان رطوبت در آزمون 6-1-5

 .انجام آزمونبیان تاریخ  6-1-4

 1ريبيادقت و  8

ای  استاندارد به وجود رطوبت مویینه اشاره دارد. ای  روش به طور کام  کیفی است. دقت و انحرا  برا  

 ای  روش آزمون تعیی  نشده است. 

                                                 
1- Bias  


