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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور  قانون، تنهاتحقیقات صنعتی ایران به موجب 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 . وع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موض
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
ردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استاندا

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(( استاندارد ملی شماره مندرج در
 .تصویب رسیده باشد

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

 .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 

ن از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینا
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

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

ات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسس
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
 تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 ون استاندارد یسیکم
 تازهتعیین جرم حجمی مالت :  قسمت ششم–روش های آزمون  –مالت بنائی    
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 گفتار  پیش
وسیله   که به" تازه مالتمیتعیین جرم حج: 6 قسمت –های آزمون روش - مالت بنائی "استاندارد 

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

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

الح قوانین و مقررات  قانون اص3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده . قرار گرفته است

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

 . شود منتشر می

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

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

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

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

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

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 

1- EN 1015-6-1999, Methods of test for mortar for masonry –part 6: 

Determination of bulk density of  fresh mortar.  

الف



 ١

 -های آزمون  روش–مالت بنائی 

  تازه مالتتعیین جرم حجمی: 6 قسمت 
 

   و دامنۀ کاربرد   هدف1
 یحاو تازه یها  مالتیمحاسبۀ جرم حجم یبرا یروشارائه  ،این استانداردتدوین هدف از     

 . است یمعمول یها دانه سنگ  وها دانه سبک و ی معدنیها چسباننده

  یع الزام  مراج2
. مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت                    

یخ در مـورد مراجـع دارای تـار       . شـود  بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می         

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

هـا و تجدیـدنظرهای مـدارک        است کاربران ذی نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخـرین اصـالحیه           

ن یـا تجدیـدنظر، آخـری   / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند     

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

 :جع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استااستفاده از مر

2.1 EN 998-1:2003, Specification for mortar for masonry - part 1: 

Rendering and plastering mortar with inorganic binding agents.  

2.2 EN 998-2:2003, Specification for mortar for masonry-part 2: 

Masonry mortar.  

2.3 EN 1015-2:1998, Methods of test for mortar for masonry-part 2:   

sampling of mortars and preparation of test mortars.  
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2.4 EN 1015-3:1999, Methods of test for mortar for masonry-part 3: 

Determination of consistence of fresh mortar (by flow table). 

 2.5 EN 1015-7:1998, Methods of test for mortar for masonry–part 7: 

Determination of air content of fresh mortar. 

     

   روش اساس  3
 برای. شود یمحاسبه م از تقسیم جرم مالت به حجم اشغال شده   یک مالت تازهیجرم حجم    

 با حجم معین ریخته و یا ریخته ی در داخل ظرفیمطابق دستورالعمل مشخص، مالت تعیین حجم،

 . شود یو متراکم م

 

   ونآزم  وسایل 5

 از آهن مقـاوم     کهمتر   میلی 125 ی با قطر داخل   یا  استوانهظرف  شامل یک    ،یگیر  اندازهظرف     5-1

 یگیـر  حجم ظرف اندازه. است  ساخته شده، کافییبعادثبات امالت و با  از یناشدر برابر خوردگی    

  بـا دقـت    )m1( شـود و جـرم آن       ی محاسبه م   درصد 1/0 یک لیتر است و با دقت        ، تقریبی صورت  به

 . شود یم یگیر اندازه ،گرم کی 

 

  :یآوریاد
استاندارد مرجع مطابق ( مالت تازه استفاده شود ی مقدار هوایگیر ظرف اندازهاز همان شود که  ییه م توص
 ). 5-2بند 

 

 ، یا کمچهککارد   5-2

  ،مالۀ بنایی  5-3
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   ،سرتاس 5-4

 375/0±050/0و دامنه هرتز  50±1 بسامدکه در جهت قائم ) اگر الزم باشد( ،میز لرزه 5-5

   . را ایجاد کندمتر  میلی

  . گرمکیبا دقت و کیلوگرم  5حداقل  تعیین وزن قابلیتبا  ،ترازو   5-6

 

 ها  مونه آزیدار نگهو  یساز آماده، یبردار نمونه   6

 ی که برای برابر مقدار5/1یا حداقل لیتر  3باید ، استنیاز مورد ون  این آزمیبراکه مالت تازه 

 یا تودهبه روش آزمون د یبا ه نمون.اشدتر است، ب  نیاز است، هر کدام که بزرگونانجام آزم

 یا با ی یا با چهار بخش ساز قسمم با استفاده از یک ،)3-2بند استاندارد مرجع مطابق ( )یانبوه(

 یا توده ون مالت در نمونۀ آزمیمقدار روان. ساختن از اجزا خشک و آب در آزمایشگاه تهیه شود

مخلوط شدۀ  یها مونهآز. محاسبه و گزارش شود 4-2  بنداستاندارد مرجع  باید مطابق)یانبوه(

 مشخص 3-2 بنداستاندارد مرجع   معین که دری، یک مقدار روانون باید قبل از آزمیآزمایشگاه

 ساخته شده در کارخانه که دیرگیر یها مالت( آمادۀ مصرف یها مالت. داشته باشندرا شده است 

 پیمانه از پیش ی هیدرولیکیها ن چسباننده که بدوی هوایآهک -ماسه تر یها ، و مالت)اند شده

 . دن قرار گیرون مورد آزم دارند، ی مشخصیکارای که یمدت زمان طولباید در اند،  شده

قبل . دشومحاسبه شوند،  ی مریخته کن  که همۀ اجزاء در مخلوطیا باید از لحظهمدت زمان اختالط 

یا ) 3-5مطابق بند (ستفاده از یک مالۀ بنایی وسیلۀ دست با ا ه باید ب،مخلوط پیمانه شده، وناز آزم

 شود، اما از یجلوگیر آن کاذبگیرش از  تا دشومخلوط  ی ثانیه به آرام10 تا 5 یبراک کارد

دو . اختالط باید یادداشت شود از روش یهر انحراف. دشومخلوط کردن بیش از اندازه باید اجتناب 

  .  قرار گیرندونباید مورد آزم هنمون



 ۴

 

   زمونآروش  7

 ی برا،2-2-7مطابق بند  مخلوط شده در آزمایشگاه را یها مونهآز یجرم حجم ،کلیات  7-1

وسیلۀ  هبکه  ی موارددرمگر  ،دیکن، محاسبه است 6 مشخص شده در بند ی روانیداراکه  یمخلوط

 صورت به را یا  تودهیها مونهآز یجرم حجم. ه باشدمشخص شد یروش دیگر ،تولید کننده

در صورت ( مورد نیاز و یا دستورالعمل تولید کننده یبسته به میزان روان ،1 در جدول مشخص شده

 . یدکن، محاسبه )وجود

 
 :یآوریاد
 بر ید تا روش اختالط تأثیرکر، باید دقت هستند مواد هواساز یون داراآزممورد  یها  که مالتیوقت

 .  هوا نداشته باشدیها حباب
 

 ها  مالتیجم محاسبۀ جرم حیها  روش-1جدول 

  آزمونروش )متر یلیم(ی مقدار روان  مورد استفادهیروان
  1-2-7  بندمطابق 140تر از  کم  فتمالت س
  2-2-7 یا 1-2-7 ی بندهامطابق 200 تا 140ن یب   یخمیرمالت 
  3-2-7  بندمطابق 200تر از  شیب  روانمالت 

           

 و متراکم کردن  یده جای 7-2

      یو متراکم کردن با روش لرزش یده جای  7-2-1

ه پر کنید ب) 4-5مطابق بند  (سرتاس با استفاده از ، را با مالت)1-5مطابق بند ( یگیر ظرف اندازه

 زمانیقرار دهید و تا ) 5-5مطابق بند ( میز لرزه یظرف را رو. پر شودظرف لبه  که مالت تا یطور



 ۵

 مالت اضافه کنید یاز مقداری، در صورت نلرزشدر حین . نشود، بلرزانیدمشاهده  ینشستدیگر که 

 که یطوره  سطح پاک کنید بی را از روی مالت اضافککاردبا . تراز شود ظرف لبهمالت با تا 

 . دار تمیز کنید را با یک پارچۀ نماطراف لبه ظرف . تراز شود ظرف با لبهمالت 

  

       یا و متراکم کردن به روش ضربه یده جای  7-2-2

تا نصف ) 4-5مطابق بند  (سرتاس با استفاده از ، را با مالت)1-5  بندمطابق (یگیر ندازهظرف ا

 که یک یا گونه هب یدکن متراکم کردن مالت، ظرف را به طور متناوب کج یبرا. پر کنیدارتفاعش 

که ) میز(را رها کنید تا با سطح کار  متر از سطح کار بلند شود، سپس آن  میلی30طرف آن حدود 

.  مرتبه تکرار کنید10د این کار را کنباشد، برخورد   کیلوگرم 25 حداقل معادل ی جرمیاید داراب

 مالت به یمقدار ،سپس.  کاهش دهیدبار 5 بهها را  تعداد ضربهماده هواساز  با یها ت  مالیبرا

متراکم  و مالت را به صورت مشابه تراز شود ظرف یلبه باالید تا با یکناضافه  یگیر ظرف اندازه

 را از سطح پاک و ی مالت اضافبا استفاده از کاردک. یدکن پر ییباال لبۀ تامجدداً ظرف را . کنید

  . دار تمیز کنید  را با یک پارچه نملبه ظرفسپس . یدکن مالت را مسطح یرو

 

  یده جایروش   7-2-3

مالت از مرکز ظرف به  با مالت پر کنید که ی به صورت،مچهک را با استفاده از یگیر  ظرف اندازه

ک کاردبا استفاده از  . اضافه کنیدظرف ییبااللبۀ مالت را تا  .1 شودی جاریطرف سطح خارج

 . دار تمیز کنید را با یک پارچۀ نملبۀ ظرف .  نامسطح مالت را پاک کنیدیسطح اضاف

                                                 
 کند  ی می هوا جلوگیریها ین کار از داخل شدن حباب ا-١



 ۶

 ن  یوزت  7-2-4

 .  کنیدتعیین  گرمکی را با دقت )m2( را که با مالت پر شده است، ی ظرفی جرم کل

     

 نتایج  ارائهمحاسبات و    8

 :  محاسبه کنید)1( معادلهرا از ) mρ ( مالت تازهی جرم حجم

)1                                                                                           (
v

m V
mm 12 −=ρ 

m ρ  : ؛مالت تازه، بر حسب کیلوگرم بر مترمکعبجرم حجمی 

m1 :  ؛گرمجرم ظرف خالی، بر حسب  

m2 :  ،؛گرم بر حسبجرم ظرف پر شده با مالت 

v V : تریلگیری، بر حسب  حجم ظرف اندازه. 

 

یـک از   هـر   اگر  . یدکنکیلوگرم بر متر مکعب محاسبه       10 تقریب ا را ب  یگیر   میانگین دو اندازه   مقدار

 یعنوان جرم حجم   ه این مقدار را ب    ،ف داشت ختال ا درصد10تر از     کم ، مقدار میانگین  ازنتایج آزمون   

 ، اخـتالف داشـت    درصد10تر از    ها بیش  از میانگین آن   ،نتیجۀ آزمون منفرد  اگر دو   .  برید کار  بهمالت  

و اگـر    ، )6بنـد   مطابق  ( تکرار کنید    ،)یانبوه (یا   توده   از نمونۀ  ی را با استفاده از مالت دیگر      ونآزم

 تکـرار   ون اختالف داشت، مقدار میـانگین را از آزمـ         درصد10تر از     کم ، نتایج نتایج از مقدار میانگین   

 .  کنیدمحاسبه مالت یعنوان جرم حجم ه ب،شده

 از  یدیـ جد هونو آزم  ستیمورد قبول ن  ها    یگیر   اختالف داشت، اندازه   درصد10تر از    اگر نتایج بیش  

 .  را تکرار کنیدون و آزمه،ی تهآزمایشگاهدر ت آماده شده یا مال) یانبوه (یا تودهنمونۀ 



 ٧

 

       ونگزارش آزم   9

 : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد 

  ؛ 9150 -6  شماره ایرانملی  آزمون طبق استاندارد  9-1

 ؛)انبوهی(ای  مکان، تاریخ و زمان گرفتن نمونۀ توده 9-2

 :یادآوری
  استانداردهای مرجعهای مربوط به شود و برای همۀ آزمون ز مالت انبوهی گرفته میای است که ا این نمونه

 .  رود  به کار می5-2 و 4-2، 3-2بندهای 

  

ای که  رود و عنوان مؤسسه به کار می) اگر معلوم است(روشی که برای گرفتن نمونۀ انبوهی  9-3

 است؛  برداری کرده آن را نمونه

 ؛ 2-2 و 1-2ت با توجه به استاندارد مرجع مربوطه طبق بند نوع، منبع و مشخصۀ مال 9-4

 تاریخ و زمان آزمون؛  9-5

 و نگهداری؛ ) مخلوط، اجرا(شرایط تهیه کردن  9-6

گیری یا روش  به معنی تاریخ و زمان هر مخلوط، اجرا، قالب(ها  تاریخ و زمان تهیۀ آزمونه 9-7

 ؛ )برداری، اگر مقتضی است قالب

 ؛ 4-2انی، مالت آزمون و هر مخلوط شاهد، تعیین شده مطابق استاندارد مرجع بند مقدار رو 9-8

 جرم کل هر نمونه؛  9-9

 ؛ )روش پر کردن و متراکم کردن(رود  روش آزمونی که به کار می 9-10



 ٨

 ارائه kg/m3 10 که با تقریب kg/m3مقدار جداگانه و میانگین جرم حجمی به (نتایج آزمون  9-11

 ). است شده

 نام، نام خانوادگی و امضاء آزمایشگر 9-12
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