
 
 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

ملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، وظيفه عهده دار كه است كشور

 .ميباشد

در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

رايط توليدي، توجه به ش وبااستانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي 
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 روش آزمون –تعيين درصد رطوبت  –خاك 
 

 

اول چاپ  

 



و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع 

ط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات واعضاي كميسيون هاي فني مربـو ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با  نويس پيش

د نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي شده تهيه مي شو تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  ملي(( تدوين و در كميته 5شماره ))

 ب رسيده باشد.تصوي

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و  كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 ي نمايد.م استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و  كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 

اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و  بمنظـور همچـنين

مينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان ز درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 



 داده و در صورت احراز قرارضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي 

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  استانداردهايفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 

 “ روش آزمونخاك ـ تعيين درصد رطوبت ـ  ” كميسيون استاندارد  

 سمت يا نمايندگي رئيس

بيات ، غالمرضا)دكتري 

 كامپيوتر(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

  اعضا

بيژن)دكتري افتخاري يكتا ، 

 مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

 پژوهشگاه مواد و انرژي آقائي ، عليرضا)دكتري مواد(

 گاه مواد و انرژيپژوهش امين ، محمدحسن)دكتري مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي رئيسي ، بابك)دكتري مواد(

زمانيان ، علي )فوق ليسانس 

 مهندسي پزشكي(

دانشگاه صنعتي امير كبير ـ 

 دانشكده مهندسي پزشكي

ساالريان ، رضا)فوق ليسانس 

 مهندسي مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

شفيعي آفاراني ، مهدي)فوق 

 ليسانس مهندسي مواد(

 و انرژي پژوهشگاه مواد

صالحي ، اسماعيل )دكتري 

 مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

)دكتري  عبادزاده ، تورج

 مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

عليزاده ، پروين)دكتري 

 مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

مقصودي پور ، امير)دكتري 

 مواد(

 پژوهشگاه مواد و انرژي

دانشگاه صنعتي امير كبير ـ نور محمدي ، ژامك)فوق 



 دانشكده مهندسي پزشكي ليسانس مهندسي پزشكي(

  دبير

مضطرزاده ، فتح اله)دكتراي 

 مواد(

پژوهشگاه مواد و انرژي 

دانشگاه صنعتي امير كبير ـ 

 دانشكده مهندسي پزشكي

 

 پيش گفتار
كه   “ وش آزمونخاك ـ تعيين درصد رطوبت ـ ر ” استاندارد 

هاي مربوط تهيه و تدوين شده و پيش نويس آن توسط كميسيون

در يكصد و دهمين كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح 

اينك  مورد تصويب قرار گرفته است، 7/01/38ساختماني مورخ 

قانون اصالح قوانين و مقررات  8به استناد بند يك مادة 

عتي ايران مصوب بهمن ماه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صن

 شود.به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي 0870

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و 

جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي 

ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه 

اين استاندارد ارائه شود  پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل

در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين 

براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از 

 آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

امكان بين اين به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد 

استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي 

 كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

منبع و مآخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته 

 به شرح زير است :

ASTM D 2216-98 : Standard test method for laboratory determination of water 

(moisture) content of soil and rock by mass . 

 

 

 روش آزمونخاك ـ تعيين درصد رطوبت ـ 



 

 هدف 1

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين مقدار رطوبت خاكها و 

 باشد.سنگها بصورت وزني مي

 

 شود.در اين استاندارد به خاك و سنگ ، مواد اطالق مي يادآوري ـ

 

 دامنه كاربرد 2

اي موادي كه حاوي مقادير قابل توجهي از اين روش بر

مينرالهاي هالوزيت و مونتموريلونيت و گچ باشند كاربرد 

ندارد. همچنين براي موادي كه همراه با مواد ارگانيك 

)آلي( باشند يا موادي كه رطوبت محبوس شده در تخلخل آنها 

حاوي نمكهاي حل شونده باشد )مانند نمك در سنگهايي كه 

رسوبات دريايي است( كاربرد ندارد. براي منشاء آنها 

اينگونه مواد بايد يك روش تغيير يافته بكار برده شود كه 

 نتايج آن با اهداف اين آزمون سازگار باشد.

 

 اصطالحات و تعاريف 7

 رود :در اين استاندارد اصطالحات يا تعاريف زير به كار مي

 رطوبت 7-1
يزيكي موجود در رطوبت يك ماده به صورت نسبت وزني آب ف

 باشد.مقدار معيني از يك ماده به وزن ماده خشك شده مي

 رطوبت در زمين شناسي 7-2
به آب فيزيكي موجود در ماده كه شامل آب جذب شده در سطح 

شود. بنابراين آب شيميايي و آب پر كننده تخلخلها اطالق مي

ساختار بلورين ماده يا آب هيدراته ، رطوبت ماده محسوب 

 هد شد.نخوا



 وسايل الزم 4
 گرمخانه 4-1

قابليت كنترل دما و حرارت دهي يكنواخت در كل محفظه در 

 درجه سلسيوس . 5001دماي 

 ترازو 4-2
هاي با وزن گرم براي آزمونه 10/1ترازوي ديجيتال با دقت 

 0111هاي تا وزن گرم براي آزمونه 0/1گرم ،  011كمتر از 

 0111هاي با وزن بيشتر از هگرم براي آزمون 0گرم و نيز 

 گرم .

 آزمونهظرف نگه داري  4-7
ظرفي مناسب از جنس مقاوم به خوردگي و پايدار در مقابل 

تغييرات وزني پس از عمليات حرارت دهي، سرد كردن و 

 شستشوي مكرر .

دار گرم بايد از ظروف درب 011هاي كمتر از براي آزمونه

هايي با وزن بيشتر نهاستفاده كرد. در حاليكه براي آزمو

توان از ظروف بدون درب نيز استفاده نمود. گرم مي 011از 

)هدف از بستن درب ظروف، جلوگيري از تبخير رطوبت آزمونه 

پيش ازتوزين اوليه وهمچنين پيشگيري از جذب رطوبت هوا 

 باشد(.توسط آزمونه خشك شده قبل از توزين نهايي مي

 دسيكاتور 4-4
ميلي متر  011-051ازه مناسب با قطر حدود دسيكاتور با اند

 حاوي ژل خشك كن.

 

شود كه از ظروف بدون درب اين وسيله فقط هنگامي توصيه مي يادآوري ـ

 شود.استفاده مي

 



 نمونه برداري 5
برداري و مقدار الزم اساسًا به هدف آزمون، جنس نوع نمونه

ماده و نوع آزمونه بستگي دارد. در هر صورت آزمونه 

برداري رداشته شده بايد شاخص كل نمونه باشد. براي نمونهب

از يك توده ابتدا مواد را خوب مخلوط كرده و مقدار ماده 

 باشد. 0برداري شده بايد مطابق جدول شماره مرطوب نمونه

 مقدار ماده مرطوب توصيه شده -1جدول شماره 
 حداقل ماده مرطوب توصيه شده

 )گرم(
 الك

( 01)الك شماره  011-011

 0ليمتر مي

( 4)الك شماره  511-811

 75/4ميليمتر 

 01ميليمتر  0111-511

 83ميليمتر  8111-0511

 77ميليمتر  01111-5111

 

چنانچه مقدار آزمونه مورد آزمون كمتر از مقادير گزارش 

شده باشد بايد با احتياط عمل شود هر چند كه مقدار موجود 

في باشد. در چنين حالتي جهت برآورده نمودن هدف آزمون كا

 بايد در گزارش نتايج اين موضوع درج شود.

 

 آماده كردن آزمونه 6
دار و در گيري بايد در ظروف دربها پيش از اندازهآزمونه

درجه سلسيوس و بدور از نور مستقيم خورشيد  81تا  8دماي 

نگهداري شوند. بهتر است بالفاصله پس از نمونه برداري 

گيري شود، مخصوصًا هنگامي كه ظرف آزمونه همقدار آب انداز

 مستعد خوردگي باشد.

 



 روش آزمون 3
آماده كنيد و در يك ظرف خشك و  7آزمونه را مطابق با بند 

تميز با وزن معلوم قرار دهيد. سپس دهانه ظرف را محكم 

بسته و وزن ظرف با آزمونه مرطوب را توسط ترازو به دست 

نه ظرف را باز كنيد و ظرف آورديد و يادداشت كنيد. دها

درجه  5001حاوي ماده مرطوب را درون يك خشك كن در دماي 

 سلسيوس قرار دهيد كه تغييري در وزن آزمونه ثبت نشود.

زمان الزم براي رسيدن به وزن ثابت بستگي به نوع ماده، 

اندازه قطعه و نوع و ظرفيت خشك كن دارد. در اغلب موارد 

باشد. ساعت( كافي مي 07شب )تقريبًا خشك كردن قطعات در طول 

چنانچه خشك شدن كافي نباشد، بايد خشك شدن را تا هنگامي 

كه تغيير وزن در دو فاصله زماني )حدود يك ساعت( به كمتر 

 درصد برسد، ادامه دهيد. 0/1از 

 

بايد توجه داشت كه مواد خشك قادر به جذب رطوبت از قطعات  -1يادآوري 

باشند، از اينرو پيش از قرار دادن قطعات ، ميمرطوب در مجاور خود

 مرطوب در خشك كن، بايد قطعات خشك شده را خارج كرد.

 

پس از خشك شدن و رسيدن مواد به يك وزن ثابت ظرف را از 

خشك كن خارج كنيد و دهانه آن را محكم ببنديد و منتظر 

شويد كه ظرف تا دماي محيط سرد شود. رسيدن به دماي محيط 

باشد و بايد اينكه توزين انجام شود حائز اهميت مي قبل از

حتمًا رعايت شود، زيرا كه جريانات ناشي از همرفتي بر 

فرآيند توزين تأثير خواهد گذاشت. اگر از ظرف بدورن درب 

استفاده شده است بايد ظرف بالفاصله پس از خروج از خشك كن 

 جهت سرد شدن در داخل دسيكاتور قرار بگيرد. وزن ظرف

شود گيري كنيد. توصيه ميهمراه با ماده خشك شده را اندازه

 ها همواره با يك ترازو صورت گيرد.كه توزين آزمونه

 

ها همواره استفاده از دسيكاتور توصيه براي سرد كردن آزمونه -2يادآوري 

ترين روش جهت جلوگيري از جذب رطوبت هوا توسط شود. اين كار مطمئنمي

 باشد.يآزمونه خشك شده م



 

 بيان نتايج و گزارش آزمون 8
بيان نتايج و گزارش آزمون بايد براساس بندهاي زير صورت 

 گيرد :

 محاسبه نتايج 8-1
ها مقدار رطوبت از رابطه زير به براي هر يك از آزمونه

 آيد :دست مي

100
M

M
100)]MM(/)MM[(W

S

W

CCSCSCWS
 

 

 كه در اين رابطه :

W درصد رطوبت = 

CWSM ه مرطوب به گرم= وزن ظرف و ماد 

CSM وزن ظرف و ماده خشك شده به گرم = 

CM وزن ظرف به گرم = 

WM وزن آب به گرم = 

SM وزن ماده خشك شده به گرم = 

 گزارش آزمون 8-2
 گزارش آزمون بايد حاوي اطالعات زير باشد :

 الف ـ مشخصات آزمونه

ب ـ مقدار رطوبت آزمونه كه وابسته به هدف آزمون با دقت 

 شود.د يا يك درصد ارائه ميدرص 0/1

پ ـ در صورتيكه مقدار آزمونه مورد آزمون از حداقل 

كمتر باشد وزن آزمونه نيز  7مقادير گزارش شده در بند 

 بايد ذكر شود.
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