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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور  ایران به موجب قانون، تنهاتحقیقات صنعتی 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 .  ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه
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 .ا و سازمانهای دولتی باشدبازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهاده

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
ش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پی

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

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

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

 .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 

ی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعموم
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
 .باری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اج

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

ازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه س
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
رانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گ
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 پیشگفتار 
 "روش آزمون -گیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت اندازه –قطعات بنایی "استاندارد 

که بوسیله کمیسیون فنی مربوط در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن تهیه و تدوین شده در                     

 2/3/86تمان و مصالح ساختمانی مورخ جلسه کمیته ملی استاندارد ساخیکصد و شصت و یکمین 

 قانون اصالح قوانین و 3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده . مورد تصویب قرار گرفته است

 بعنوان استاندارد ملی 1371مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 . ایران منتشر می شود

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

خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که 

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

 .  استفاده کردآنها استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر بنابراین برای مراجعه به

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

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

 . ته هماهنگی ایجاد شودصنعتی و پیشرف

 : کار رفته به شرح زیر است ه منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد ب

1- EN 772-14: 2002, Methods of test for masonry units-part 14: 

Determination of moisture movement of aggregate concrete and 

manufactured stone masonry units 

 
 
 
                              



 

 
 - گیری تغییر شکل نسبی ناشی از تغییرات رطوبت اندازه–قطعات بنایی

 روش آزمون
 

   و دامنۀ کاربرد   هدف1
. است برای قطعات بنایی تغییر شکل نسبی تعیینبرای روشی ارائه  ،این استانداردین تدوهدف از 

 . کاربرد دارد در دو شرایط رطوبتی حدی مصنوعی سنگیا بتنی این استاندارد برای قطعات بنایی 

 

   ع الزامی   مراج2
.  داده شده استمدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع

در مورد مراجع دارای تاریخ . شود بدین ترتیب، آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می

 بنابراین،. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست یا تجدیدنظر، اصالحیه/ چاپ و

جدیدنظرهای مدارک ها و ت نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه بهتر است کاربران ذی

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

 .یاتجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده، مورد نظر است/ چاپ و

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

 
1- EN 771-3: 2003, Specification for masonry units-part 3: 

Aggregate concrete masonry units (dense and lightweight 

aggregate) 

2- EN 772-5:2003, Specification for masonry units-part 3: 

Manufactured stone masonry units 

 



 

   روش اساس  3
وری در  از غوطه ه بین شرایط اولیه و بعدمونآزنبساط  اگیری برای اندازهرا این استاندارد روشی 

 21ک شدن به مدت شو بعد از خشرایط اولیه شدگی بین   جمع،چنین  روز و هم4 به مدت ،آب

 . دهد میارائه  ،سلسیوسدرجۀ  33دار با دمای   تهویهۀخان روز در گرم

 

   وسایل الزم 4

گیری تغییرات طول   اندازهه منظوربمونه آزچسباندن بر روی برای  ،گیری های اندازه پالک   4-1

  .متر  میلی10مترمربع و حداقل ارتفاع   سانتی1 حداکثر یبا مقطع عرض

   .5-4 و 4-4 های بندمناسب برای شرایط ذکر شده در ،چسب   4-2

 002/0گیری تغییرات طول با دقت حداقل   اندازهمناسب برای ،گیری طول دازهناوسایل   4-3

 .متر میلی

ها را  زمان نمونه  که بتواند هم،ها مونهآز برابر حجم 9با حجم حداقل  ،دار خانۀ تهویه گرم 4-4

 ،خانه گرم.  را داشته باشد سلسیوسۀ درج33±3ها در دمای  مونهآزداری   و قابلیت نگهکندخشک 

  .باید مجهز به تهویه باشد تا هوا به راحتی در آن حرکت کند

 سلسیوس و حجم کافی ۀ درج20±2دمای  ها در مونهآزداری  گهبا قابلیت ن ، آبۀحوضچ   4-5

تمامی در   که آب کامالً طوری  ه ب،وری طور همزمان در شرایط غوطهه ها ب مونهآزداری  نگهبرای 

 .  ها را دربرگیرد مونهآز ها جهت

  . درصد1/0 با دقت ،ها مونهآز تعیین وزن قابلیتبا  ،ترازو   4-6



 

   .های حرارتی  مقاوم در برابر تغییر شکلفوالداز جنس  یون، کالیبراسۀ   میل4-7

   

 ها  مونهآزسازی  آماده 5

ها باید  مونهآزهر یک از .  باشد قطعهیا قسمتی از یک قطعات کامل  باید به صورت  مونهآز  5-1

 تاریخ . قرار داده شودونهای غیر قابل نفوذ تا زمان انجام آزم برداری فوراً در کیسه بعد از نمونه

 روز 28 باید ونآزمدادن مونه در شروع انجام آزسن . برداری باید مشخص باشد ساخت و نمونه

 ونبرداری باید در گزارش آزم روش نمونه. شده باشدمشخصات دیگر تعریف این که  مگر ،باشد

 ،اما در صورتی که در مشخصات تولید. است عدد 6مورد نیاز  ۀمونآزحداقل تعداد .  شودبیان

 . دشو میگرفته  نظر ر آن تعداد د،تری الزم باشد مونه بیشآزداقل ح

 

   ونآزمدادن شرایط انجام   5-2

شرایط  روز در 14و به مدت نید ها خارج ک از داخل کیسهرا ها  مونهآز باید ، روز14بعد از  

 65  یا مساویتر  و رطوبت نسبی کملسیوس سۀ درج15 آزمایشگاهی با دمای باالتر یا مساوی

ها  مونهآزکه  بعد از این. ها باید یکسان باشد شرایط آزمایشگاهی برای همه نمونه. دهیدرصد قرار د

به صورت صعودی و د نیها را وزن ک  باید آن، روز در شرایط آزمایشگاهی قرار گرفتند14به مدت 

 14ید دقیقاً بعد از  باونآزم .)mo,s(گذاری کنید   شماره6 تا 1 از ،ترین وزن ترین وزن تا بیش از کم

 ،)ها داری در داخل کیسه  روز نگه14پس از گذشت (در شرایط آزمایشگاهیها  آزمونهداری  روز نگه

 . شودآغاز 



 

 گیری تغییرات طول     اندازهبرایسازی    آماده5-3

ر ب) 2-4 شده در بند بیان(را با استفاده از چسب مناسب ) 1-4 شده در بند بیان (ها پالک عدد از 2

مطابق با ( و در محل مناسب 1جدول طبق با رعایت فاصله مناسب و ها  مونهآزروی هر یک از 

 .  استفاده کنیدها رعایت فاصلهبرای  ،توانید از یک الگوی مناسب و دقیق می. بچسبانید) 1شکل 

 

 ) میلیمتربابعاد بر حس(ها  پالک بین ۀ فاصل-1جدول 

 حداقل فاصله مونهآزطول 

 80 200 تا 100

 180 300 تا 201

 280 300تر از  بیش

 

 

 

  

 

 دار   سوراخۀمونآز بر روی پالک چسباندن -  ب                    توپر  ۀمونآز بر روی  پالک چسباندن -الف      

 ها مونهآز بر روی ها پالک چگونگی چسباندن -1شکل 



 

 

 .مونه چسبانده شودزآین  باید بر روی وجه زیرها پالک ،های توپر مونهآزدر ) الف

 . باید بر روی دیواره خارجی چسبانده شودها پالک ،دار های سوراخ مونهآزدر ) ب

الف -1 باید مطابق شکل ،دوش استفاده میمونه آز به عنوان ،قطعهیک در صورتی که قسمتی از ) ج

 . بر روی سطح زیرین آن چسبانده شود

 

   آزمونروش  6

 ۀ درج20±2دمای آزمون باید در  ،آزموندادن م انجاشگاهی یآزمایط شرا  6-1

مورد  ابزار ،گیری باید قبل از هر اندازه. انجام شود درصد 65 تا 50و رطوبت نسبی سلسیوس 

 . دکررا کالیبره استفاده 

 گیری اولیه       اندازه6-2

 سپس .د ساعت قرار دهی6 به مدت ،1-6 شده در بند بیانها را در شرایط آزمایشگاهی  مونهآز 

متر گرد  یلی م002/0 با تقریبگیری کنید و نتایج را  مونه اندازهآز 6 را در هر ها پالکبین   l0iفاصله 

 . کنید

l0i  : گیـری قبـل از انجـام دادن آزمـون           هـای انـدازه     پالکفاصله بین   (گیری     گیج اندازه  ۀطول اولی( ،

 ؛متر برحسب میلی

 



 

 گیری انبساط رطوبتی        اندازه6-3

طوری ) 5-4شده در بند بیان دارای مشخصات ( آب ۀ را درحوضچ6 و 4، 2های شماره  مونهزآ 

از کف حوضچه متر  میلی 10 باید حداقل،ها مونهآز.  به سمت باال قرار گیرندها پالکقرار دهید که 

 . )2شکل (گیرد مونه را فراآزباالی سطح متر   میلی 50 حداقل ،آبسطح باالتر قرار گیرند و 

 

 
 ها در حوضچۀ آب  موقعیت قرارگیری آزمونه-2شکل 

 

.  دقیقه خارج شود10به مدت  و اجازه دهید آب نیدها را از آب خارج ک مونهآز ، ساعت96بعد از 

 . گیری کنید اندازهمونه آز 3هر را در ) وری غوطهپس از  ها پالکفاصله بین  (l1iسپس فاصله 

 .رد شودمتر گ  میلی002/0با تقریب نتایج باید 

l1i :    برحسـب   )وری  گیری بعـد از غوطـه       های اندازه   پالکفاصله بین   (وری    بعد از غوطه  طول گیج ،

  ؛متر میلی

   

 شدگی ناشی از خشک شدن  گیری جمع اندازه 6-4

 به صورتی قرار دهید) 4-4 شده در بند بیان(دار   تهویهخانۀ گرمدر داخل  را  5 و 3، 1های  مونهآز 

ها را  ونهمآز ، روز21بعد از . کند پیدا میها جریان  مونهآزی گرم در اطراف  مطمئن شوید هواکه



 

 قرار )1-6 شده در بند بیان(زمایشگاهی آ ساعت در شرایط 6ها  مونهآزخارج کنید و اجازه دهید تا 

مونه آز 3 هر ایرا بر) فاصله بین قطعات پس از خشک شدن (ها پالک بین l2iسپس فاصله . گیرند

اندازه را نیز ها  مونهآز وزنچنین  هم. متر گرد کنید  میلی002/0 با تقریبنتایج را  .ری کنیدگی اندازه

 .بگیرید

l2i :        بـر  )گیـری بعـد از خشـک شـدن     های انـدازه    فاصله بین پالک  (طول گیج بعد از خشک شدن ،

 متر حسب میلی

 

    ارائه نتایج 7

   انبساط رطوبتی     7-1 

 . شود  محاسبه می1 معادلۀمونه از زآضریب انبساط رطوبتی هر 
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l0i  : بـر  ،  )گیری قبل از انجـام دادن آزمـون         های اندازه   پالکفاصله بین   (گیری     گیج اندازه  ۀطول اولی

 ؛متر یلیمحسب 

l1i :    بـر حسـب   ، )وری گیری بعد از غوطـه  های اندازه پالکفاصله بین   (وری    بعد از غوطه  طول گیج

  ؛متر میلی

lgi/l ∆ :  ،؛متر بر متر میلیبر حسب ضریب انبساط رطوبتی برای هر آزمونه  

 



 

 شدگی ناشی از خشک شدن       مع  ج7-2

 : شود   محاسبه می)2(معادلۀ نه از طریق مو آزشدگی ناشی از خشک شدن برای هر ضریب جمع
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l0i  : بـر  ،  )گیری قبل از انجـام دادن آزمـون         های اندازه   پالکفاصله بین   (گیری     گیج اندازه  ۀطول اولی

 ؛متر میلیحسب 

l2i :        بـر  ، )گیـری بعـد از خشـک شـدن     های انـدازه    فاصله بین پالک  (طول گیج بعد از خشک شدن

 متر میلیحسب 

lri/l ∆  :؛متر بر متر میلیبر حسب  –شدگی متوسط  ضریب جمع  

 
ها پس از خشک شدن بر جرم  مونهآز از نسبت کاهش وزن 5 و 3 ،1های  مونهآزمقدار رطوبت 

 . ) درصد5/0با دقت (شود  می محاسبه 3دلۀ مطابق معاها  مونهآزخشک 
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mo,g :  ،؛گرمبر حسب جرم آزمونه قبل از خشک شدن 

mdry,s :  ،؛گرمبر حسب جرم آزمونه بعد از خشک شدن 

ws : ب درصد جرمیمقدار رطوبت، بر حس.  



 

 

   ارزیابی نتایج       8

 .محاسبه کنید رقم اعشار 2را با مونه آز سه ) ∆ lg/l   ( ضریب انبساط رطوبتیمیانگین -

اعشار   رقم 2مونه با آز سهرا برای ) ∆ lr/l(شدگی ناشی از خشک شدن   ضریب جمعمیانگین -

 . محاسبه کنید

 . کنیدمحاسبه  متر بر متر میلی 01/0 قتبا د ،4معادلۀ از را کل تغییر شکل ضریب 

)4                                                                                    (
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lc/l ∆  : ،؛متر بر متر میلیبر حسب ضریب تغییر شکل نسبی  

lr/l ∆ : ؛متر بر متر  میلی، برحسبشدگی متوسط  ضریب جمع  

lg/l ∆ : ؛متر بر متر  میلی، بر حسبضریب انبساط رطوبتی متوسط  

 

 گزارش آزمونهعنوان رطوبت ه  ب، درصد1 را با دقت 5 و 3، 1های  مونهآزمتوسط مقدار رطوبت 

 . دیکن

 

    گزارش نتایج 9
 : گزارش نتایج باید شامل اطالعات زیر باشد 

  ؛9149 شماره انجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران) الف

 ؛ مطابق با استانداردقطعات بناییشرح مشخصات ) ب

  ؛برداری روش نمونه) پ



 

  ؛برداری تاریخ تولید و تاریخ نمونه) ت

  ؛و خاتمهون ها، تاریخ آغاز آزم مونهآزسازی  تاریخ آماده) ث

  ؛دادن آزمونها از مرحله حمل تا مرحله انجام  مونهآزشرایط انتقال ) ج

  ؛ کیلوگرم1/0 بر حسب کیلوگرم با دقت ،گیری مونه در زمان شروع اندازهزٱوزن هر ) چ

متر بر متر با دقت  شدگی ناشی از خشک شدن و ضریب انبساط رطوبتی بر حسب میلی جمع) ح

  ؛متر بر متر  میلی01/0

  ؛متر بر متر   میلی01/0 با دقت ،متر بر متر مونه بر حسب میلینهایی آزتغییر شکل ضریب ) خ

  . درصد1 درصد  و متوسط رطوبت با دقت 5/0 با دقت 5 و 3، 1های  مونهآزمقدار رطوبت ) د

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ICS:  91.080.30 ; 91.100.15 ; 91.100.30 
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