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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و نداردمؤسسه استا

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 

.  توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيردصاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي،
سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي . علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشدكنندگان، بازرگانان، مراكز

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از 
دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد 

  .اپ و منتشر مي شودچ) رسمي( ملي 
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط 
تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 

لقي مي شود كه بر اساس مفاد بدين ترتيب استانداردهايي ملي ت. استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 

 تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن
  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به 
مت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سال

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي 
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت . عالي استاندارد اجباري نمايد

  .ي و درجه بندي آنرا اجباري نمايدكشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادرات
همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه 
مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 

ه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسس
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
جش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سن

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  پیشگفتار
آب   تعیین ضریب جذب- قسمت هیجدهم–  روش آزمون–بنایی  مالت«استاندارد 

 مركز تحقيقات که به وسیله کمیسیون فنی مربوط در »شده موئینه مالت سخت 

 جلسه كميته ملي یکصد و هفتاد و یکمیندرتهیه و تدوین شده ساختمان و مسكن 

 قرار تصویب مورد ١٢/٦/٨٦مورخساختمانی های  و فرآوردهساختمان و مصالح استاندارد 

ون اصالح قوانين و مقررات  قان٣ به استناد بند يك ماده  این استانداردگرفته است، اينك

عنوان استاندارد ايران  ه ب١٣٧١مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  .شود  منتشر مي

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، 

ظر خواهد شد و هرگونه علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدن

پيشنهادي كه براي اصالح و يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي . كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي تدوين  در تهيه و

  . هماهنگي ايجاد شودالمللي هاي بينجامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد

  : كار رفته به شرح زير است منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به
BS EN 1015-18:2002, Methods of Test for Mortar for Masonry, Part 18: 

Determination of Water Absorption Coefficient due to Capillary Action of 
Hardened Mortar. 
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  - قسمت هیجدهم– روش آزمون-مالت 
  سخت شده مالت هوئینمضریب جذب آب  تعیین 

  

    و دامنه کاربردهدف  1
سـخت     وئینگی مـالت  مـ جذب آب ناشی از عمل      ضریب  ن  استاندارد تعیی این  هدف از تدوین    

  . وزن است های معمولی و سبک  های معدنی و سنگدانه  دارای چسبانندهشده

  

  مراجع الزامی   2
هـا ارجـاع داده شـده         مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این اسـتاندارد بـه آن              

در مورد مراجـع دارای     . شود  ، جزئی از این استاندارد محسوب می      است و بدین ترتیب آن مقررات     
. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مـدارک مـورد نظـر نیـست          یا تجدیدنظر، اصالحیه  / تاریخ چاپ و    

ها و تجدیدنظرهای     امکان کاربرد آخرین اصالحیه     بنابراین بهتر است، کاربران ذینفع این استاندارد،        
یا تجدیـدنظر،   / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و        . د بررسی قرار دهند   مدارک الزامی زیر را مور    

 .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است/ آخرین چاپ و 

  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 
   –هـــا  ی ویژگـــ-، مـــالت بنـــایی 1386ســـال :  706 -1   اســـتاندارد ملـــی ایـــران   2-1

  . مالت اندودکاری بیرونی و داخلی-قسمت اول
ــران   2-2 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 706 -2   اسـ ــایی 1386 سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ

  . مالت برای کارهای بنایی-قسمت دوم
ــران  2-3 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-3   اسـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ

  ).وسیله میز روانی هب( تعیین روانی مالت تازه -قسمت سوم



 

ــران 2-4 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال :  9150 -11   اسـ ــایی1386سـ ــون -، مـــالت بنـ    – روش آزمـ
  . تعیین مقاومت خمشی و فشاری مالت سخت شده-قسمت یازدهم

ای  گیـری تـوده    نمونه- قسمت دوم-، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2  استاندارد ملی ایران      2-5
 .ای آزمایشیه مالت و تهیه مالت) انبوهی(

  

     ساس روشا   ۳

 تحت شرایط از پـیش      ،ی شکل مالت   منشور های  با استفاده از آزمونه    هضریب جذب آب موئین   

جرم ثابـت، یـک     ها تا     پس از خشک شدن آزمونه    . شود  گیری می   اندازهتعیین شده در فشار اتمسفر      

متر آب برای مدت زمان معینی فرو برده شده و افزایش جرم آنها تعیین                 میلی 10 تا   5سطح آنها در    

  . دشو می

  
     الزم ووسایلها دستگاه  4
متر و مـساحت بـه انـدازه کـافی بـزرگ بـرای قرارگیـری                 میلی 20با عمق حداقل         سینی،    4-1

     . داشتن سطح آب ای برای ثابت نگه سیلهوری در آب و و  غوطهبه منظورها  آزمونه

داری آزمونـه، بـا       بـرای نگـه     یا مشابه آن برای هر آزمونـه،       دارنده چهار بالشتک نگه     4-2

  . جذب آب زیر و با عمق مشخص صفحهحداقل سطح تماس، بدون 

  . مدرج شده به ثانیه  کرونومتر،  4-3

  . نه درصد کل جرم خشک آزمو1/0 با دقت  ترازو،   4-4

  . سلسیوس درجه 60 ± 5با قابلیت نگهداری دما   دار، گرمخانه تهویه    4-5



 

  .ماله یا کاردک     ۴-6

گرم در متر مربع و ظرفیت جذب        200 ± 20 با جرم مشخص     کاغذ صافی جاذب آب،       ۴-7

  . متر  میلی150 × 175 ورق با اندازه تقریبی 12گرم در متر مربع،  160 ± 20آب 

 65 ± 5 و   95 ± 5 بـا قابلیـت نگهـداری رطوبـت نـسبی            آوری،  فظه یا اتاق عمل   مح    4-8

  . درصد

ـ         برای تهیه آزمونه   (   قالب فلزی و سایر وسائل جانبی،         4-9   ه ابعـاد  هـای منـشوری شـکل ب

   .4-2مطابق بند ) متر لی می160 × 40 × 40 

   الزممواد   5
    یا آب بدون امالح معدنیآب مقطر    ۵-1

ــ    ۵-2 ــده، اده آبم ــن مــ   بندکنن ــا رزی ــارافین ی ــد پ ــاالی   مانن ــه ذوب ب ــا نقط   صنوعی ب

  .سلسیوس  درجه60 

  

 ها داری آزمونه و نگهسازی   آماده،برداری  نمونه  6

  کلیات   6-1
 برابر مقـدار مـورد      5/1 لیتر یا حداقل     5/1حداقل  حجم   آزمون، مالت تازه باید دارای       اینبرای  

  نمونـه انبـوهی    و بایـد بـا کـاهش          باشـد  آزمـون انجـام   بـرای   ) هـر کـدام کـه بیـشتر اسـت         (نیاز  

آزمونـه  چهـار قـسمتی کـردن یـا تهیـه           بـه روش    مقسم یا   با به کارگیری دستگاه       ،5-2بند   مطابق

  .ه به دست آیدمواد متشکل در آزمایشگا آب و سایر اختالطبا



 

  . دشوسه آزمونه باید از نمونه مالت تهیه  

  در آزمایشگاه های تهیه شده  مالت   6-2
  . گیری شود کن اندازه طول مدت اختالط باید از لحظه ریختن همه مواد متشکل در مخلوط   

ــدارمـــالت بایـــد روانـــی میـــزان  ــه مقـ ــابق 5-2 مـــشخص شـــده در بنـــد بـ ــوده و مطـ    بـ

  .  تعیین و گزارش شود3-2بند 

  های تهیه شده در آزمایشگاه   به غیر از مالتییها مالت  6-3
هـای تـر از پـیش     مالتو) اند ای تر آماده که کندگیر شدهه مالت(آماده مصرف  های    مالت   

  شـوند، بایـد بـا         نمـی  گیـری   اندازههای هیدرولیکی     چسبانندهبا   که آهک هوائی    -پیمانه شده ماسه    

  . دن مورد آزمون قرار گیرکارایی تعیین شده،عمر 

 10 تـا    5 بـه مـدت      ،6-4بنـد   ، مطابق   ردک ماله یا کا   وسیله  بهپیش از آزمون، مخلوط باید به آرامی        

د، بدون آنکه بـه اخـتالط بیـشتری نیـاز     شوثانیه هم زده شود تا از گیرش کاذب و غیره جلوگیری         

  . باشد

  .  تعیین شود3-2 باید مطابق بند یانرودر نمونه انبوهی، میزان  

  ها  آوری آزمونه سازی و عمل آماده   6-4
کـف قالـب    .  تهیه کنیـد   4-2متر را مطابق بند        میلی 160×40×40 سه آزمونه منشوری شکل به ابعاد     

ی قالـب  ی و سطح باال برداشتهبا کاغذ صافی پوشانده و با مالت پر کنید و مالت اضافی را              فلزی را   

  . را صاف کنید

ها را در شرایط شرح       های حاوی آزمونه    قالب. الیه کاغذ صافی را روی سطح مالت قرار دهید        یک  

. ها را از قالب خارج کنیـد        آوری، آزمونه   در پایان دوره عمل   . آوری کنید    عمل 1جدول  داده شده در    



 

بندی کنید، سپس آنها را به دو نیمه          کننده، آب   بند   آزمونه را با استفاده از مواد آب       جانبیچهار سطح   

  . بشکنید

  ها آوری آزمونه عمل - 1جدول 
  سلسیوس  درجه20 ± 2آوری در دمای  مدت زمان عمل

  ) روز  (

   درصد95 ± 5رطوبت نسبی 
 (RH) 

 65 ± 5رطوبت نسبی 
 (RH)درصد 

  نوع مالت

  خارج از قالب  خارج از قالب  )1(با قالب 
  21  2  5  های آهکی مالت

   آهک –های سیمان  مالت
 درصد 50که مقدار آهک بیشتر از 

  .وزن کلی چسباننده است
5  2  21  

  مالت سیمان و سایر 
   آهک–های سیمان  مالت

2  5  21  

  های با سایر مالت
  های هیدرولیکی چسباننده

2  5  21  

  21  2  5  های کندگیر شده مالت
  . ها در قالب مدت بیشتری نگهداری شوند در بعضی موارد الزم است که آزمونه): 1(

  

  خشک کردن   ۶-۵
 سلـسیوس  درجـه  60 ± 5دار در دمـای   ها را تا رسیدن به جرم ثابت در گرمخانه تهویـه          آزمونه

 آید که در طـول دوره خـشک شـدن، در دو تـوزین               جرم ثابت زمانی به دست می     . خشک کنید 

 درصـد جـرم   2/0گیری بـیش از        ساعت، افت وزن بین دو اندازه      24متوالی با یک فاصله زمانی      

  . کلی نباشد



 

  . (M3) ، جرم خشک هر آزمونه را یادداشت کنیداصالح شده های  تنها برای مالت

  

 زمون روش آ  7

سطوح شکسته منـشورها بـه طـرف        ای قرار دهید که        به گونه  1-4بند  مطابق  ها را در سینی       آزمونه

   و در آب   قرار گیرنـد   2-4مطابق بند    زیر   صفحهپائین بوده و روی چهار بالشتک نگهدارنده بدون         

 از. دورشـون   غوطـه ) 1شـکل   (متـر در طـول مـدت آزمـون             میلـی  10 تا   5با عمق    1-5بند  مطابق   

هـای    ها در آب مطمئن شوید و از محبوس شدن حبـاب            ر آزمونه ببافت ز وری کامل سطح با       غوطه

  . یدقرارده مناسبی در آب   و آنها را با شیبکنیدهوا زیر آنها جلوگیری 

  . دارید سطح آب را در طول مدت آزمون ثابت نگه. کرونومتر را روشن کنید

  . سینی را بپوشانیدروی تر، های  برای جلوگیری از تبخیر آب در آزمونه

هـا را   آزمونـه . ، آزمـون را متوقـف کنیـد   دشـ اهده تر شدن مشآثار  آزمونه،  باالییچنانچه در سطح  

ها از آب اشباع شـده باشـند، دو           چنانچه آزمونه . بشکنید تا از اشباع کامل آنها اطمینان حاصل کنید        

ـ اشـباع   هـا کـامالً    آزمونهچنانچه ( صورت در غیر این  . زن کنید قطعه را با یکدیگر و     ، ) شده باشـند ن

  . های جدید تکرار کنید آزمون را با آزمونه

توانـد بـه ایـن        ای شکسته شود و در امتداد کل سطح، اشباع نشده باشد، می             هنگامی که آزمونه       :یادآوری

هـای جـایگزین      نه در زمینه تهیه آزمو    ،بنابراین. بوده است ن کافی   جانبیبندی کردن سطوح      معنی باشد که آب   

  . ای صورت گیرد باید توجه ویژه

  



 

  
  آزمونه منشوری شکل   1

     سطح شکسته آزمونه منشوری شکل2

     سطح آب 3

  متر  میلی80الف   تقریباً 

  متر  میلی10 تا 5 قرارگیری در آب درعمقب     

  )فشرده بافت دارای   سطحباهای  متر برای آزمونه  میلی10( 

  

     اندود شدههای آزمونه  - 1شکل
  

  اصالح شدههای  به غیر از مالتهای  برای مالت    7-1
آنهـا را     سـطح  ، دقیقه از سینی خارج کنید، به سرعت با یک پارچه مرطوب           10ها را پس از       آزمونه

این عمل را پـس     . و بالفاصله آنها را داخل سینی قرار دهید        (M1) خشک کرده و سپس وزن کنید     

  .(M2)ها را وزن کنید  ده و آزمونه دقیقه تکرار کر90از 

  



 

  اصالح شدههای  برای مالت   7-2
سپس بالفاصله هـر    . (M3) ساعت از سینی خارج کرده و آنها را وزن کنید            24ها را پس از       آزمونه

ارتفاع نفوذ  . متر نصف کنید    میلی  80×40×20 به دو نیمه با ابعاد       آزمونه را در امتداد طول آن تقریباً      

  . گیری کنید متر اندازه  میلییکمتری با دقت  میلی  80رکز آزمونه به موازات بعد آب را در م

 

  محاسبه و ارائه نتایج   8
، ضریب جذب آب برابر است با شـیب خـط           اصالح شده  های  به غیر از مالت    یهای  برای مالت 

  هــای  زمــاندرجــرم گیــری  نقــاط انــدازهنتــایج حاصــل از مــستقیم حاصــل از بــه هــم پیوســتن 

  .  دقیقه90 و 10 

 فرمول زیر محاسبه     را بر اساس   های اصالح شده    هایی به غیر از مالت         مالت ضریب جذب آب  

  : کنید

)0.5.min2kg/(m       M1)(M2C −=  0/1  
  :که در آن 

M1     آب، جذب دقیقه 10جرم آزمونه پس از (g) .  

M2     آب،جذب  دقیقه 90جرم آزمونه پس از (g).  

C         اصـالح  هـای     های به غیراز مـالت      برای مالت ( نه مالت منفرد،  ضریب جذب آب برای آزمو

  . [kg/(m2min0.5)] برحسب) شده

   سـاعت مطـابق فرمـول زیـر بـه          24 پس از     را ، ضریب جذب آب   اصالح شده ای  ه  برای مالت 

  : دکنیکیلوگرم بر متر مربع محاسبه 

2kg/m     M0)(M3 C −=0/625  



 

  :که در آن 

M0     1اصالح شدههای  تبرای مال(جرم خشک آزمونه(، (g). 

M3      اصالح شدههای  برای مالت( آب جذب ساعت 24جرم آزمونه پس از(، (g).  

C       ،ــرد ــالت منف ــه م ــرای آزمون ــذب آب ب ــریب ج ــالت( ض ــرای م ــای  ب ــدهه ــالح ش    )اص

   .(kg/m2) برحسب

  . متر تعیین کنید عمق نفوذ آب را به میلیهمچنین 

یـا   min2kg/(m 05/0.0.5(را با تقریـب   (C)  جذب آبضریبمنفرد در صورت لزوم مقادیر    

  . محاسبه کنید 2kg/m  05/0 با تقریب

ــزوم ــانگین ضــریب جــذب آب در صــورت ل ــدار می ــب   (Cm)  مق ــا تقری ــرد ب ــادیر منف را از مق

)0.5.min2kg/(m 1/0 2 یا تقریبkg/m  05/0 دمحاسبه کنی .  

   :که در آن

Cm     هجــذب آب موئینــمیــانگین ضــریب ،[kg/(m2min0.5)] )بــه غیــر از یهــای بــرای مــالت 

  ).اصالح شدههای  برای مالت( (kg/m2) یا) اصالح شدههای  مالت

  

                                                 
1 -Renovation Mortars 



 

  گزارش آزمون   ۹
  : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

  .... شماره ملی ایران استاندارد مطابق    ۹-۱

  .انبوهی   محل، تاریخ و زمان برداشت نمونه  ۹-۲

و نام سـازمان    ) در صورت مشخص بودن   (انبوهی    روش استفاده شده برای برداشت نمونه          ۹-۳

  .بردار نمونه

  . 2-2 و 1-2 های بندمطابقمالت خصوصیات و  منشأ   نوع،  ۹-۴

  .آوری  و شرایط عمل) گیری اختالط، قالب(سازی  آماده    ۹-۵

  .برای آزمون ها  تهیه آزمونهاریخ و زمان ت    ۹-۶

  .  تعیین شده است3-2 مالت مورد آزمون که مطابق بند ینروا میزان    ۹-۷

  .تاریخ و زمان آزمون    ۹-۸

  یـا  kg/(m2.min0.5)  05/0 تقریـب  بـا  کـه    (C) موئینـه  منفرد ضریب جـذب آب       مقادیر   ۹-۹

kg/m2  05/0     جـذب   زمـان کـافی   اصالح شـده های   غیر از مالت  به  های    ارائه شود و برای مالت

   .هر آزمونهآب 

ــانگین ضــریب جــذب آب   ۹-۱۰ ــه  می ــب  (Cm) موئین ــا تقری ــه ب ــا kg/(m2.min0.5) 1/0 ک    ی

 kg/m2 05/0 ارائه شود .  

  .مالحظات    ۹-۱۱

  .نام و نام خانوادگی و امضاء آزمایشگر   ۹-۱۲
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