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 »بسمه تعالی «

 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور ب قانون، تنهاتحقیقات صنعتی ایران به موج و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . ضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با مو
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت . دولتی باشدبازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
اردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استاند

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((ر استاندارد ملی شماره مندرج د
 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 
اص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خ

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 

ان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمین
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید
 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

مچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه ه
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

سات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤس
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
م تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجا

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 گفتار  پیش
وسیله   که به"مون روش آز- تعیین درصد رطوبت بتن هوادار اتوکالوشده–بتن سبک "استاندارد 

کمیسیون فنی مربوط، در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن تهیه و تدوین شده، در یکصد و شصت و 

 مورد تصویب قرار 26/4/86ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ 

ن و مقررات موسسه  قانون اصالح قوانی3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده . گرفته است

 . شود  بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع،  علوم و  برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحوالت و پیشرفت

د و هر گونه پیشنهادی که برای خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد ش

بنابراین . اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت

 . برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر انها استفاده کرد

 ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز های در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که

جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی 

 . و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 :منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است 

EN 1353:1997, Determination of moisture content of autoclaved aerated 
concrete 
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  روش آزمون - تعیین درصد رطوبت  بتن هوادار اتوکالوشده– بتن سبک 
 
 

 هدف و دامنه کاربرد  1
ساختۀ بتنی هوادار  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش آزمون تعیین درصد رطوبت قطعات پیش

 . اتوکالو شده است

 زامی مراجع ال 2
بدین . مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

یا / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و. شود ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می

تر است کاربران  بهولی. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظرنیست تجدیدنظر، اصالحیه

ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد  نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ذی

یا تجدیدنظر / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/ در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. بررسی قرار دهند

 .آن مدارک الزامی ارجاع داده شده، مورد نظر است

 :زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع 

 –ادار اتوکالو شده  قطعات بتنی هو–بتن سبک :  1385 سال 8592 استاندارد ملی ایران   2-1

 ها  ویژگی

 بتن هوادار   تعیین جرم حجمی خشک–بتن سبک :  1385 سال 8594 استاندارد ملی ایران  2-2 

   روش آزمون-اتوکالوشده
 

 



 

 اساس آزمون   2
شود که از قطعات  ی استفاده مای شکل های منشوری، مکعب یا استوانه در این استاندارد از آزمونه

ها تا زمان اولین توزین تغییر  مانده در آن ای که مقدار رطوبت باقی شوند، به گونه ساخته تهیه می پیش

رجۀ سلسیوس د) 105 ± 5( ها در شرایط مرطوب و پس از خشک شدن در دمای جرم آزمونه. نکند

ها  گیری ابعاد آن ها نیز با اندازه چنین حجم آزمونه هم. شود  مییریگ تا رسیدن به جرم ثابت اندازه

 . شود تعیین می

 خشک شدن، نسبت به جرم آزمونه در طول مرحلهآزمونه ) ا حجم ی( جرم کاهشدرصد رطوبت، از 

 .شود خشک، محاسبه می

 

 وسایل الزم  3
 : گیرد ه قرار میوسایل زیر مورد استفاد

 مناسب برای بریدن قطعات بتن مسلح هوادار اتوکالو شده بدون آن که تغییر قابل اره، 3-1

  . ای در میزان رطوبت آنها ایجاد شود مالحظه

 .متر  میلی1/0ها با دقت  گیری ابعاد آزمونه با قابلیت اندازه کولیس، 3-2

  .درجۀ سلسیوس) 105 ± 5(دارای تهویه و قابلیت حفظ دما در  خانه، گرم 3-3

 . درصد جرم آزمونه1/0ها با دقت  با قابلیت تعیین جرم آزمونه ترازو، 3-4

 

 



 

 روش آزمون  4
 برداری  نمونه 4-1

باید ) ساخته به طور معمول حداقل یک قطعۀ پیش(شود  ها انتخاب می ای که برای تهیه آزمونه مونهن

 . نمایندۀ کل فرآورده در دست بررسی باشد

 

 ها  شکل و اندازۀ آزمونه 4-2

 50ترین بعد آزمونه، حداقل  ای شکل باشند و کوچک ها باید منشور، مکعب و یا استوانه آزمونه

 . متر مکعب باشد  سانتی500متر و حجم هر یک از آنها حداقل  میلی

 

 ها   تعداد آزمونه 4-3

سوم در صورت امکان، یک آزمونه باید از یک . نتیجۀ هر آزمون باید میانگین نتیجۀ سه آزمونه باشد

محل . پایینی ارتفاع، یک آزمونه از یک سوم میانی و آزمونۀ دیگر از یک سوم باالیی قطعه تهیه شوند

 . شود  تعیین می1گیری،  طبق شکل  برداری در راستای افزایش حجم در هنگام قالب نمونه

، باید با گیری ساخته، نسبت به راستای افزایش حجم در هنگام قالب ها در قطعۀ پیش موقعیت آزمونه

 . گذاری مشخص شود  نشانه

در . شود، یک آزمونه منفرد کافی است ریزی گرفته  در روش دیگر، اگر آزمونه از تمام طول ارتفاع بتن

 محاسبه شده بر درصد رطوبت. متر مکعب باشد   سانتی1500چنین حالتی باید حداقل حجم آزمونه 

 .  است ) 1-6مطابق بند (ه ، معادل میانگین میزان رطوبت سه آزموناین اساس

 



 

 

 برداری  شمایی از روش نمونه- 1شکل 

 

 سازی آزمونه  نحوۀ آماده 4-4

 شود از دستگاه ای تهیه می نهیا در مواردی که آزمونۀ استوا(ها باید به وسیله اره بریده شوند  آزمونه

 مثال از آب یبرا(باید دقت شود تا حد امکان درصد رطوبت تغییری نکند ). گیری استفاده شود مغزه

ای  سطوح آزمونه باید تمیز و به اندازه). گیری استفاده نشود برای خنک کردن تیغه اره و یا مته مغزه

  ). 6-5مطابق بند ( که امکان محاسبۀ حجم آزمونه با دقت مورد نیاز فراهم شود یصاف باشد به طور

وشش ضد زنگ، باید تعیین و در اگر میلگرد وجود داشته باشد، جرم و حجم میلگرد به عالوه پ

  .محاسبه منظور شود
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  :یادآوری

 . ها بدون میلگرد باشند  آزمونه،شود توصیه می
 
 
 ها در شرایط مرطوب  تعیین جرم آزمونه 4-5

ها و قبل از این که رطوبت آنها کاهش یابد، جرم هر یک از  سازی آزمونه بالفاصله پس از آماده

 .  درصد جرم آنها تعیین شود1/0، با دقت  )mh(ها باید در حالت مرطوب  آزمونه

 

 ها   تعیین حجم آزمونه 4-6

خطای مجاز در تعیین حجم . شود ها با استفاده از ابعاد تعیین شده، محاسبه می حجم هر یک از آزمونه

)V ( درصد بیشتر شود1نباید از  . 

 

 ها   خشک کردن آزمونه 4-7

دار و  خانۀ تهویه ها باید در گرم ، آزمونه6-5 و 5-5گیری جرم و حجم مطابق بندهای  بعد از اندازه

جرم خشک هر یک از . درجۀ سلسیوس، تا رسیدن به جرم ثابت نگه داری شوند) 105±5(دمای 

ها  گیری جرم آزمونه خطای اندازه. خانه تعیین شود باید بالفاصله پس از خروج از گرم) md(ها  آزمونه

ها بعد  شود که کاهش جرم آن ها، هنگامی ثابت فرض می زمونهجرم آ.  درصد بیشتر شود1/0نباید از 

 .  درصد باشد2/0 ساعت خشک شدن مجدد، کمتر از 24از 

 



 

 نتایج آزمون  5
 محاسبه درصد رطوبت   5-1

 : شود  محاسبه می1  رابطه با کمکها  ، هر یک از آزمونه )µm(درصد رطوبت بر حسب جرم 

)1                                   (                                                    100
m

m - m dh ×=
d

mµ. 

 : که در آن

   mh ،گرم؛   بر حسب ، جرم آزمونه در شرایط مرطوب 

  md ،گرمبر حسب ، جرم آزمونه خشک  . 

 درصد 1/0ها باید با تقریب  چنین میانگین مقادیر آن ها و هم هر یک از آزمونه) µm(درصد رطوبت 

 . گزارش شود

 محاسبه) 2 (رابطه با کمکها  ، هر یک از آزمونه)µv(درصد رطوبت  بر حسب حجم 

 : شود  می

)2                                                              (            
6dh 10100

V
mm

××
−

=vµ 

 : که در آن

mh : ،گرم؛  بر حسب جرم آزمونه در شرایط مرطوب  

md : ،گرم؛  بر حسب جرم آزمونه خشک 

V ،متر مکعب میلیبر حسب ، حجم آزمونه. 

ها باید با  چنین میانگین مقادیر آن ها و هم هر یک از آزمونه) µv(رطوبت موجود بر حسب حجم 

 . تقریب یک کیلوگرم بر متر مکعب گزارش شود
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