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 »بسمه تعالی «
 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور ون، تنهاتحقیقات صنعتی ایران به موجب قان 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 . ورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع ص
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 .ی باشدبازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولت

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
یی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استانداردها

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((اندارد ملی شماره مندرج در است
 .تصویب رسیده باشد

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

 .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 

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

 بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه همچنین
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 
ا محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات ر

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

یقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحق
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 پیشگفتار 
 که بوسیله " مقدار هوای مالت تازهتعیین :  قسمت هفتم – روش آزمون - مالت بنایی"استاندارد 

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

 7/3/86ختمانی مورخ   جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح سایکصد و شصت و دومین 

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

عنوان استاندارد ملی   ه ب1371مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 . ایران منتشر می شود

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

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 کردآنهاهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر بنابراین برای مراجعه به استاندارد

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

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

 .  ایجاد شودصنعتی و پیشرفته هماهنگی

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

1- EN 1015-7:1999, Methods of test for mortar for masonry –part 7: 

Determination of air content of fresh mortar 

 

 



 

  – روش آزمون -بناییمالت 
 تازه تعیین مقدار هوای مالت : قسمت هفتم 

   و دامنۀ کاربرد   هدف1
های تازه  مالتگیری مقدار هوای  اندازه برای  روشهاییارائه ،این استانداردتدوین هدف از     

 .  استسنگین یاهای سبک  های معدنی و سنگدانه چسبانندهحاوی 

 
   ع الزامی   مراج2

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

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

ها و تجدیدنظرهای مدارک  حیهنفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصال 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

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:  
Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars.  
2.4 EN 1015-3:2006, Methods of test for mortar for masonry-part 3: 
Determination of consistence of fresh mortar (by flow table). 
      



 

   روش اساس  3
آب از سپس . شود گیری ریخته می داخل یک ظرف مخصوص اندازه ،مالتاز حجمی نخست     

الکل به داخل مالت  - مخلوط آب،او یشود  میآزمونه  وارد ،اعمال فشار هوابا باالی سطح مالت 

 ، مالتبا پایین آمدن سطح آب باالی.  تا هوا از تمامی خلل و فرج مالت خارج شود،شود رانده می

  . دشو حجم هوای خارج شده از مالت تعیین می

  ونآزم  وسایل 4

  وسایل الزم-روش اعمال فشار-روش الف   4-1

تر اسـت   ی ل 1 یک جام فلزی با ظرفیت تقریبی        ،نمونهظرف   ،پوشدر اجزاء ظرف نمونه و     4-1-1

یـک  ). ه فشـار محفظ(شود و یک محفظۀ هوا به آن متصل است       فلزی روی آن بسته می     یرپوشدکه  

 . به آن متصل است) 1-شکل الف(گیری فشار هوای اعمال شده   نیز برای اندازهسنجفشار

 جذب و با مقطع دایره به قطر تقریبـی          دارای جنس سخت و بدون خاصیت      ،م  میلۀ تراک   4-1-2

سطح نوک میله باید کامالً صاف و نسبت بـه طـول            .  است متر   میلی 200متر و طول تقریبی       میلی 40

        .  کیلوگرم باشد25/0 + 015/0آن نیز باید  جرم.  باشد آن کامالً قائم

 ،ماله   4-1-3

  ،کاردک  4-1-4

   وسایل الزم- از الکلهادف روش است–  روش ب 4-2

 .متر میلی  50لیتر و قطر تقریبی   میلی500با ظرفیت  ،ای مدرج ظرف استوانه 4-2-1

 ای  تن در ظرف استوانهبسبه منظور  درپوش الستیکی،4-2-2



 

   قیف4-2-3

   ماله4-2-4

  درصد آب40 حجمی اتیل الکل و  درصد60  مخلوط 4-2-5

   

 ها  مونهداری آز نگهو سازی  آمادهبرداری،  نمونه  5
 برابر مقدار 5/1یا لیتر  5/1حداقل دارای حجم باید ون، این آزمدادن انجام برای  الزم ۀمالت تاز    

اید با استفاده از یک مقسم یا با چهار بخش ب هنمون. باشد) تر بود هر کدام که بزرگ( نیاز مورد

مطابق (د شو در آزمایشگاه تهیه ، خشک و آبیآن از اجزاکردن نمونه یا با آماده انبوه از کردن 

 ). 3-2بند استاندارد 

 . دشوگزارش  تعیین و 4-2  استانداردنمونه باید مطابق بندانبوه مقدار روانی مالت در 

های تر  و مالت) اند ر شدهیهای تر ساخته شده در کارخانه که دیرگ مالت(های آماده مصرف  مالت

 باید در طول مدتی که ،اند های هیدرولیکی از قبل پیمانه شده  که بدون چسباننده،آهک هوایی-سهما

 . یی مشخص شدۀ خود را حفظ کنند، مورد آزمون قرار گیرندآکار

گیری  شوند، اندازه کن ریخته می ای که همۀ اجزا داخل مخلوط  باید از لحظه،ختالطمدت زمان ا

 یا 3-1-5بند (آزمون، بوسیلۀ دست و با استفاده از ماله دادن قبل از انجام مخلوط مواد باید . شود

هرگونه گیرش  آرامی مخلوط شود تا از ثانیه به10 تا 5به مدت ) 4-1-5بند (یا کاردک ) 5-2-4

 .  شودپرهیزری شود، اما باید توجه کرد تا از مخلوط کردن بیش از حد یب جلوگکاذ

 .  آزمون نیاز استدادن  انجام برای ،دو آزمونهبه . هرگونه انحراف از روش اختالط یادداشت شود



 

    روش اعمال فشار-الفروش  6

 قابلیت کاربرد   6-1

 است  شده ظهار ا درصد20تر از  هوای آن کمهایی که مقدار  برای مالتتوان  میاین روش تنها  از 

 . کرداستفاده 

   روش اساس 6-2

وسیلۀ پمپ کردن ه  ب،رپوش دستگاه قرار دارددای که در باالی  یک فشار مشخص از طریق دریچه

های هوا، شیر  رپوش دستگاه دارای دریچهد. شود  به داخل دستگاه اعمال می،یا هوای متراکم

رپوش باید د.  کردن آب به داخل دستگاه استاردبرای خروج آب یا وهایی   دریچه،اطمینان هوا

در هوا نتواند  ،که ظرف کامالً از آب پر شد دارای سطح داخلی کامالً صاف باشد تا پس از این

که از طریق اعمال حجم قابل  بدین صورت است ،اصول این روش. سطح آن باقی بماند

رپوش به داخل مالت وارد دکه از محفظۀ هوای باالی  ،گیری از هوا در یک فشار معلوم اندازه

  .شود معلوم می هوای داخل آن   حجم،شود می

       روش آزمون  6-3 

وسیلۀ ه  ضربه ب10هر الیه را با . پر کنید به طور کامل ، الیۀ تقریباً مساوی با مالت4در را ظرف 

 کامالً ، مالت در سطح درون ظرف به طوری که هر الیه،متراکم کنید) 2-1-5بند (میلۀ تراکم 

   به طوری که مالت با لبۀ،از روی سطح برداریدرا  مالت اضافی ،با استفاده از کاردک. پخش شود

به را رپوش باالی ظرف دسپس . خشک کنیداف لبۀ ظرف را کامالً پاک و راط. دشوتراز  ظرف هم

     . طور مطمئن ببندید



 

در موجود فضای خالی ).  الفپیوستمطابق (ظرف را ببندید بین محفظۀ هوا و دریچۀ هوای اصلی 

.  پر کنید، به داخل دستگاهA از طریق دریچۀ ،رپوش و باالی مالت را با وارد کردن آبدزیر 

 . دارید  باز نگه، را تا زمانی که هوا به طور کامل از باالی سطح مالت خارج شودBدریچۀ 

 پیوستمطابق ( کالیبراسیون ونمعادل تعیین شده در آزمهوا را به مقداری که فشار آن به مقدار 

 را ببندید و دریچۀ بین  B و Aسپس هر دو دریچۀ.  به داخل محفظۀ هوا پمپ کنید،برسد) الف

هنگامی که تعادل برقرار شد، مقدار حجم هوای وارد شده داخل . محفظۀ هوا و ظرف را باز کنید

 دستگاه قرائت کنید و مقدار واسنجی از طریق منحنی  و یاشده  واسنجیسنج فشاربوسیلهمالت را 

 . ثبت کنیددرصد  1/0آن را با تقریب 

    

  ۀ نتایج یمحاسبه و ارا  6-4

 که با تقریب ، منفرد استۀ مقدار به دست آمده برای هر آزمون2 میانگین نتایج  مقدار هوای مالت، 

آمده برای هر آزمونه با میانگین نتایج  مقدار به دست و د،در صورتی که. شود  گرد می درصد5/0

نمونه گرفته شده انبوه دیگر که از  ۀنو آزم2 آزمون را برای ، درصد اختالف داشته باشد10بیش از 

 .  تکرار کنید است،

 

   روش استفاده از الکل –روش ب  7

   قابلیت کاربرد   7-1

 اعالم شده است، قابل ا بیشتری  درصد20ها  هایی که مقدار هوای آن  فقط برای مالت،این روش
 . استفاده است



 

   روش آزمون   7-2

-5بنـد   (از مالت با استفاده از قیف       را  لیتر    میلی 200با حجم تقریبی    ) 1-2-5بند  (ای    ظرف استوانه 

بـه ظـرف ضـربه وارد    به آرامـی  . جلوگیری شوددقت کنید تا از ایجاد هوا در مالت     . پر کنید ) 2-3

سپس حجم مالت را بـر حسـب میلـی لیتـر ثبـت کنیـد                . دشوخل آن صاف    کنید تا سطح مالت دا    

)Vm,i .(میلی لیتـر    500اضافه کنید تا حجم کل به       ظرف   مخلوط الکل و آب را به دقت داخل          آنگاه 

 . برسد

وته کنید تا مالت و مخلوط آب و         را سر    مرتبه آن  20توسط درپوش الستیکی در ظرف را ببندید و         

نشین شود و سپس حجم        دقیقه اجازه دهید تا مخلوط ته      5سپس به مدت    . شوندالکل کامالً مخلوط    

 ). Vm,f(را بر حسب میلی لیتر قرائت کنید  آن

 میلـی لیتـر بـا هـم تفـاوت           1هـا بـیش از        به پیاپی تکرار کنید به طوری که قرائت       تاین کار را دو مر    

 . نداشته باشند

 
   محاسبه و ارائۀ نتایج 7-3

 :  محاسبه کنید درصد1/0 زیر با تقریب معادلۀبرای هر آزمونه از طریق ) L(هوا را مقدار 

100 500
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−
=

im

fm

V
V
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,

, )( )درصد(    

L  : ؛)درصدبرحسب (مقدار هوای مالت 

Vm,i :  ؛)لیتر میلیبر حسب (حجم اولیه مالت  

Vm,f : ؛)لیتر میلیبرحسب (حجم نهایی مالت و الکل 



 

 

گیری   دو اندازه،در صورتی که.  محاسبه کنید درصد5/0ا تقریب گیری را ب متوسط مقدار دو اندازه

مقدار میانگین به عنوان مقدار هوای نمونۀ مالت  ،با میانگین نتایج تفاوت داشت  درصد10تر از  کم

 درصد با میانگین نتایج 10گیری بیش از  در صورتی که مقدار دو اندازه. شود در نظر گرفته می

 نتایج ،درصورتی که.  مالت انبوهی آزمون را مجدداً تکرار کنیدۀگیری از تود با نمونهتفاوت داشت، 

 به عنوان مقدار ، درصد تفاوت داشت، میانگین نتایج آزمون تکرار شده10تر از  ها کم از میانگین آن

 با میانگین تفاوت ، درصد10 که نتایج بیش از  در صورتی. شود هوای نمونه مالت در نظر گرفته می

سازی مالت را بررسی و مجدداً آزمون را تکرار  برداری یا آماده گیری، نمونه روش اندازه  ،داشت

 . کنید

       

       ونگزارش آزم   8

 : امل اطالعات زیر باشدش ید باونآزمگزارش 

  9150 -7  شمارهانجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران) الف

 ؛گیری ه، تاریخ و زمان نمونحلم) ب

  ؛بردار گیری و نام سازمان نمونه  مورد استفاده برای نمونهشرو) پ

  ؛ استانداردطبق مالت اتنوع، منبع و مشخص) ت

  ؛ونآزمانجام و زمان تاریخ ) ث

  ؛)آوری عمل (داری نگهشرایط و )  کردن و ریختنمخلوط(سازی  آماده) ج



 

در صورت نیاز شامل تاریخ و زمـان     ( آزموندادن   انجام   برایها    سازی آزمونه  ادهمآتاریخ و زمان    ) چ

  ؛)برداری  قالب،گیری قالبهر مخلوط کردن، ریختن، 

  ؛شود  تعیین می... ملی ایران شماره استاندارد طبقکه مالت نمونۀ مقدار روانی ) ح

  ؛سن مالت هنگام آزمون) خ

  ؛)الف یا روش بروش (آزمون دادن  انجام برایمورد استفاده روش ) د

  ؛ )ها ها و متوسط مقدار آن شامل نتایج آزمونه (ونمنتایج آز) ذ

 ؛ آزمایشگر و امضایخانوادگی نام و نام) ر

 

 

  الفیوست پ

 )لزامیا(

  دستگاه آزمون فشارواسنجی

 درصـد تنظـیم     5 درصـد و در فواصـل        25 تا   صفرباید برای مقدار هوای      ، دستگاه واسنجی منحنی  

 . دشو طبق روش زیر محاسبه شده گیری مقدار اندازه 3 باید از میانگین ،نحنیهر مقدار این م. دشو

.  پر کنیـد   سلسیوس درجه   20 ± 2 در دمای    ) خروج هوا  به منظور (یده  ظرف دستگاه را با آب جوش     

در جای خود قـرار     رپوش دستگاه را    د).  را ببینید  1-لفشکل ا ( ببندید   Aلولۀ انبساطی را به دریچۀ      

، محفظه را با آب     Bبا باز نگه داشتن دریچۀ      .  هوا وظرف را ببندید      بین محفظه  یهوا ۀ و دریچ  دهید

 ظـرف .  را ببندیـد   Bو Aسپس هر دو دریچـۀ      .  تا هوا کامالً خارج شود     نید پر ک  Aاز طریق دریچۀ    

بـه   تا فشـار آن      ،هوا را به داخل محفظه پمپ کنید      .  متصل کنید  A را به دریچۀ     مخصوص واسنجی 

 کنتـرل   بـرای  Aسپس دریچۀ هوا را باز کنید و با اسـتفاده از دریچـۀ              . برسداولیه  شده  مقدار تعیین   



 

 نـد  تا آن را پر ک     ، وارد شود  ظرف واسنجی  اجازه دهید تا آب به مقدار کافی خارج و به            ،جریان آب 

.  برسـد  ) درصد مقدار هـوا    1لیتر آب متناظر با        میلی 10(بندی شده روی آن      یا به مقدار معلوم درجه    

اجازه دهید تا هـوا از دسـتگاه از         .  را بردارید  ظرف مخصوص واسنجی   را ببندید و     Aپس دریچۀ   س

 را باز کنید تا آب به داخل لولۀ انبساطی که در داخـل              Aسپس دریچۀ   .  خارج شود  Bطریق دریچۀ   

 ظـرف شـامل حجـم هـوای متنـاظر بـا حجـم آب از قبـل                   ،در این هنگـام   . ظرف است، وارد شود   

 . استظرف مخصوص واسنجی در ده گیری ش اندازه

 را ببندیـد و  A , B  دریچۀ . هوا را به داخل محفظۀ هوا پمپ کنید تا فشار آن به مقدار معلوم برسد

 بایـد قرائـت     ،هنگـامی کـه تعـادل برقـرار شـد         . هوا و ظرف را باز کنیـد        سپس دریچۀ بین محفظۀ   

 . اشدگیری شده در ظرف ب اندازه متناظر با مقدار هوای فشارسنج

تر همان انحراف از مقدار صحیح هـوا را نشـان دادنـد، همـان           گیری یا بیش    در صورتی که دو اندازه    

انجام شـد، بـه صـورت       ظرف مخصوص واسنجی    گیری شده در      طور که بر اساس حجم آب اندازه      

ی  متنـاظر بـا مقـدار هـوا    فشارسـنج دستی مقدار هوا را تنظیم کنید و آزمون را تکرار کنید تا قرائت   

 .  درصد باشد1/0 و با حداکثر اختالف شده واسنجی
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