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 »بسمه تعالي «

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

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

. ومرتبط با موضوع صورت ميگيردصاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه 
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 . و سازمانهاي دولتي باشدكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها

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 

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي 
 نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط پيش

تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
مفاد بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس . 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 
يازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ون

  .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 

، حصول اطمينان از كيفيت منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي
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
  .اري نمايدكشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجب

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 

زمانها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سا
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
انبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گر
  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  پیشگفتار
 تعیین عمر کارایی و زمان – قسمت نهم – روش آزمون –بنایی مالت«استاندارد 

 مركز تحقيقات ساختمان و که به وسیله کمیسیون فنی مربوط در » هتصحیح مالت تاز

 جلسه كميته ملي استاندارد یکصد و هفتاد و یکمیندر تهیه و تدوین شده مسكن 

 قرار گرفته است، تصویبمورد   ١٢/٦/٨٦ مورخ ساختمانی های  و فرآوردهساختمان و مصالح

نون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد  قا٣ به استناد بند يك ماده  این استاندارداينك

  .شود  عنوان استاندارد ايران منتشر مي ه ب١٣٧١و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

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

نظر خواهد شد و هرگونه علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد

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 1015-9:1999, Methods of Test for Mortar for Masonry, Part 9: 

Determination of Workable Life and Correction Time of Fresh Mortar. 



 

  -قسمت نهم - روش آزمون- بناییمالت
   و زمان تصحیح مالت تازهکاراییعمر  تعیین 

  

  هدف و دامنه کاربرد  1
   .اسـت  تـازه هـای     مـالت  و زمـان تـصحیح       کـارایی عمـر   استاندارد تعیین   هدف از تدوین این     

   .ه استدارائه ش ،انجام آزمون یسه روش الف ، ب و پ برا

هـای    های بنـایی بـرای کارهـای عمـومی یـا مـالت               مالت کاراییروش الف ، برای تعیین عمر       

  .و سبک است) متراکم(های معمولی  های معدنی و سنگدانه اندودکاری که متشکل از چسباننده

  .است نازک  الیههای زمان تصحیح مالت  وییکاراهای ب و پ برای تعیین عمر  روش

  

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

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

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

  .ن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر استیا تجدیدنظر آ/ آخرین چاپ و 
  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

   –هـــا   ویژگـــی-، مـــالت بنـــایی 1386 ســـال : 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

   .ها  ویژگی-های سیمانی توخالی بلوک، .1384سال  : 70-1    استاندارد ملی ایران2-3
   .ها  ویژگی- سیمانی سبک غیرباربر ، بلوک.1383سال  : 7782   استاندارد ملی ایران 2-4
   .و روش آزمون  ویژگی-فرآورده آجر رسی، .1381سال  : 7   استاندارد ملی ایران 2-5
ــران  2-6 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-3   اسـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ

  ).وسیله میز روانی به( تعیین روانی مالت تازه -قسمت سوم
ای    تـوده  یگیر نمونه - قسمت دوم  -، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2  استاندارد ملی ایران      2-7
  .های آزمایشی تهیه مالت مالت و )هیانبو(

 

    ساس روشا 3
 اسـت،  شـده رسـانده   مـشخص به مقـدار  که میزان روانی آن  یک نمونه مالت تازه    کاراییعمر  

حـد    بـه  ،یک نوع آزمون مـشخص     انجام   طولدر  ای که     گونه  به ،شود  گیری می   برحسب دقیقه اندازه  

   .معین سفتی یا کارایی برسد

  

  ورد نیازل میها و وسا دستگاه  4
   برای کارهای عمومی  مالتکارایی عمر –برای روش الف الزم  و وسایلها دستگاه   4-1
    . گرم100گرم و دقت  کیلو15با قابلیت صفر شدن و ظرفیت حداقل  ،ترازو   4-1-1

متـر    میلـی 75حـداقل   با قطرداخلی، بار مصرف سخت وروباز     یک  یا ظروف   قالب  4-1-2

   .متر یلیم100 تا 50ارتفاع و

  .کرونومتر   4-1-3



 

  متـر و طـول       میلـی  5متشکل از یک میله برنجی گرد با قطر تقریبـی            ،میله نفوذی     4-1-4

ــی65  ــر   میل ــه قطــرمت ــایینیک ــی25  ±25/0 آن ازبخش پ ــری   میل ــایین مت ــهطــول پ ــه میل   ب

  . استآنصاف وعمود برطول ی میله، مترافزایش یافته وسطح نفوذ  میلی175/6  025/0± 

که در محل تغییر قطر      متر   میلی 20رجی تقریبی   با قطر خا   ،  رابط برنجیآزاد  واشر      4-1-5

داشـته    نوع اهرمی به صورت عمودی نگـه       از    دریک وسیله شبیه پایه مته     میله .گیرد   قرار می  میله

دهد که مجموعه در جهت عمودی، به صـورت ثابـت و کنتـرل شـده                  واین اجازه را می   شود  می

  ).1شکل(دپایین بیای متر  میلی40درطول حداقل 

  . ،کاردک    4-1-6
   ،ماله    4-1-7

   نازک  الیه   مالتکارایی عمر – ب برای روش وسایل الزمها و  دستگاه   4-2
  .6-2بند  مطابق ،1روانی میز      4-2-1

   ،ماله    4-2-2

   ،کاردک    4-2-3

   نازک    الیه مالتزمان تصحیح – برای روش پ الزمو مصالح وسایل ،ها دستگاه   4-3
 مورد  نازک  الیه مصالحی که در عمل به عنوان زیرکار برای مالت         ،قطعات بنایی     4-3-1

   .گیرد استفاده قرار می

  .یی توزین شده درصد جرم قطعه بنا1/0با دقت  ،ترازو   4-3-2

                                                 
1 - Flow Table 



 

و    70±5 ، 105±5 بـه ترتیـب در    داری دمـا   با قابلیت نگه  گرمخانه تهویـه دار،      4-3-3

  .سلسیوس  درجه 5±60

   ،ماله   4-3-4

   ،کاردک   4-3-5

و رطوبـت    سلـسیوس   درجـه  20±2در  داری دمـا      با قابلیت نگه   داری،  محفظه نگه    4-3-6

  . درصد65±5نسبی 

 ها نمونه داری نگه وسازی ه آماد،برداری  نمونه  5

 برابر مقدار مـورد  5/1 لیتر حجم یا حداقل    5/1برای انجام آزمون، مالت تازه باید دارای حداقل         

  تـوده مـالت    باشد و بایـد بـا کـاهش نمونـه            ، که بیشتر است   منیاز برای اجرای آزمون، هر کدا     

 آب و سـایر     اخـتالط مالت از از عمل چهار قسمتی کردن یا با تهیه         با استفاده    ، 7-2بند  مطابق  

 6-2بنـد    باید مطابق    ،توده مالت میزان روانی در نمونه     . ددست آی   به همواد متشکل در آزمایشگا   

  .دشوتعیین و گزارش 

های مخلوط شده آزمایشگاهی باید پیش از آزمـون، بـه مقـدار تعیـین شـده                   میزان روانی نمونه  

  .  رسانده شود7-2 بند مطابق

های تر از پیش پیمانـه        مالتو) اند  ای تر آماده که کندگیر شده     ه  مالت(ف  های آماده مصر    مالت

  شـوند، بایـد بـا         نمـی  گیـری   انـدازه هـای هیـدرولیکی       چسبانندهبا   که آهک هوائی    -شده ماسه   

  . دن مورد آزمون قرار گیر، تعیین شدهکاراییعمر 

  . شود گیری کن اندازه طول مدت اختالط باید از لحظه ریخته شدن همه مواد متشکل در مخلوط



 

 ثانیه هم زده شود     10 تا   5 ماله یا کاردک به مدت       وسیله  بهپیش از آزمون، مخلوط باید به آرامی        

  . تا از گیرش کاذب و غیره جلوگیری به عمل آید، بدون آنکه به اختالط بیشتری نیاز باشد

  . باید یادداشت شودط،هرگونه انحراف از این روش اختال

   . مورد آزمون قرار گیرددو نمونه باید

  مالت برای کارهای عمومی کارایی عمر -روش الف 6

  کلیات   6-1
نفـوذ یـک     در برابـر مالتکه در آن  شود گیری می دقیقه اندازه مالت تازه برحسب   کاراییعمر  

  .رسد ب نفوذیمقاومت به حدمشخص کند، میله استاندارد که به آن نیرو وارد می

   روش آزمون   6-2
 سـطح کـافی     ای که    به گونه  ، پر کنید   کافی  به اندازه  ها را با مالت و هر نوع مخلوط مرجع         قالب

  .برای تعداد مورد نیاز نفوذ میله فراهم شود

پس . عمل آورید     جلوگیری به هر قالب را با مالت در ده الیه پر کنید واز ریختن اضافی مالت               

 .آرامـی رهـا کنیـد       بلند کرده و بـه    چهار بار ،   قرار دهید  روی میز را  آن   ،از ریختن هر الیه مالت    

  .مالت اضافی را از روی سطح رویی قالب با استفاده از کاردک بردارید
 و رطوبـت نـسبی حـداقل        سلسیوس  درجه 20±2درهوای با شرایط دمایی     های پر شده را       قالب

  .داری کنید  درصد در یک کیسه از جنس پلی اتیلن هوابندی شده نگه95

ای که سطح آزمونه بالفاصله زیر میله در          رازو زیر میله نفوذی قرار دهید به گونه       روی ت قالب را   

ترازو را صـفر    . نفوذ میله قرار گیرد   یا از هر جای قبلی      متری کناره قالب       میلی 20فاصله حداقل   

میلـه   ،)1شـکل (آزمون   وسیلهاستفاده ازاهرم   با.کرده یا جرم قالب پر شده از مالت را ثبت کنید          

  .واشر آزاد در تماس با سطح آزمونه قرار گیرد  پایین آورده تارا به آرامینفوذی 



 

 در صورت لزوم این عدد را برای        .عدد نشان داده شده روی ترازو را به کیلوگرم یادداشت کنید          

 برحـسب  مقاومت به نفـوذ میلـه را        .  تقسیم کنید  3جرم قالب پر شده تصحیح کرده و سپس بر          

  .ع ارائه کنیدمتر مرب نیوتن بر میلی

 و  اظهار شده شروع کنید    کارایی دقیقه پیش از عمر      30های کندگیر نشده،      آزمون را برای مالت   

تعیـین شـده مقاومـت       دقیقه انجام دهید تا از حـد         15 میله را در فواصل زمانی       یمقاومت نفوذ 

  .3-6بند ، مطابق بیشتر شود

انجـام دهیـد تـا     پـی  در پیهای مناسب  انهای کندگیرشده، آزمون نفوذ میله را در زم   برای مالت 

  . بیشتر از حد تعیین شده برسدتا به شروع به افزایش کرده  نفوذیمقاومت

   ئه نتایجامحاسبه و ار    6-3
 را از لحظه اختالط آب و مواد متشکل یا افزایش سیمان یا گچ به مخلوط تر آهک                  کاراییزمان  

  .گیری کنید یا ماسه به شرح زیر اندازه و

 مقاومـت بـه دسـت آوردن   بـرای  .گیری کرده و با تقریب دقیقه گرد کنید    مان را به دقیقه اندازه    ز

 ، به دست آمده است    کمتر یا بیشتراز این عدد     که    را ، نتایجی متر مربع      نیوتن بر میلی   5/0 ینفوذ

  .یابی کنید برون

را با تقریـب دقیقـه گـرد        همه مقادیر   . مقدار میانگین را از مقادیر منفرد هر آزمونه محاسبه کنید         

  . مالت استکاراییمقدار میانگین به دست آمده، عمر  .کنید

   نازک  الیه  مالتکارایی عمر –ب روش    7
     کلیات7-1

میزان روانی  این روشدر.شود گیری می برحسب دقیقه اندازه نازک  الیه مالتکاراییعمر 

گیری شده  دقیقه پس از اختالط اندازه 10که ، متر از میزان روانی اولیه  میلی30 ، بایدمالت



 

  .اختالف داشته باشداست، 

     روش آزمون7-2
در طـول اجـرای   .گیـری کنیـد    دقیقه انـدازه 15 در فواصل زمانی 6-2بند میزان روانی را مطابق   

داری    مالت را در داخل یک ظرف که با یک پارچه مرطوب پوشانده شـده اسـت، نگـه                  ،آزمون

 ،پـیش از هـر آزمـون      .آوری کنیـد     عمـل  سلسیوس  درجه 20±2ط دمایی   کرده و درهوای با شرای    

  .توان آزمونه را مجدداً با دست مخلوط کرد می

   ئه نتایجا    محاسبه و ار7-3
 کامل شدن   زمانگیری را از      اندازه.گیری کرده و با تقریب دقیقه گرد کنید         به دقیقه اندازه    را زمان

 دقیقـه پـس   10که ، متر از میزان روانی اولیه  میلی30ت میزان روانی مال که ،نجام دهید ا اختالط

 ، برای دستیابی به میزان روانی مورد نظر       ،گیری شده است، اختالف داشته باشد       از اختالط اندازه  

  .یابی کنید برون  به دست آمده است، در کمتر یا بیشتراز این عددرا ینتایج

همه مقادیر را با تقریـب دقیقـه گـرد          . سبه کنید مقدار میانگین را از مقادیر منفرد هر آزمونه محا        

  . استنازک  الیه مالتکاراییمقدار میانگین به دست آمده، عمر .کنید

  
  نازکالیه  زمان تصحیح مالت –روش پ    8

     اساس روش8-1
پس از اجرای یک الیه مالت بر        در این روش  .شود  میگیری    زمان تصحیح برحسب دقیقه اندازه    

 برداشـتن آن،   و سـپس     مـالت قرار دادن یک مکعب بر روی        و زیرکار مشخص    مصالح بنایی روی  

  . دپوشیده باش شده عمالاز مالت ا مکعب سطح تماس درصد 50 باید



 

  .دار کاربرد ندارد این روش آزمون برای مصالح بنایی سوراخ

     روش آزمون8-2
ریدو مطمئن شوید کـه     متر از قطعات بنایی مشخص بب        میلی 50 × 50 × 50هایی به ابعاد      مکعب

   . باشدهلیو سطح ا،کنید استفاده میبه عنوان سطح در تماس را که  یسطح

هـای بریـده شـده را در یـک گرمخانـه              مکعـب  و قبل از اجرای آزمون قطعات بنایی مورد نظر       

  . خشک کنید،1مطابق دمای ارائه شده در جدول 

  

   مکعبی شکلهای دمای خشک کردن قطعات بنایی و آزمونه    - 1جدول 

  بناییقطعه 
  کردن دمای خشک

  )سلسیوس درجه( 

  آجر رسی

  آجر ماسه آهکی

  هوادار اتوکالو شدهبتن 

5 ± 105  

  سنگ طبیعی

  ای بتن سنگدانه

  سنگ مصنوعی

5 ± 70  

  60 ± 5   آلیدارای موادقطعات بنایی 

  

بـه  آنها  الی  د که دو توزین متو    نرس  جرم ثابت می   به   هنگامی ، پس از خشک شدن    ،قطعات بنایی 

 تفـاوت   نهـا درصـد جـرم آ     2/0 بیش از    ، از طول دوره خشک کردن     پس ساعت   2فاصله زمانی   



 

 65±5و رطوبـت نـسبی       سلـسیوس   درجـه  20±2قطعات بنایی را دردمای     سپس  . داشته باشد ن

  . کنیدداری نگه روز 2درصد به مدت 

بـه روش   رصـد  د65±5و رطوبـت نـسبی    سلـسیوس   درجه20±2  دمایی  آزمون را در شرایط   

  :شرح داده شده درزیر انجام دهید

 ، مـصالح بنـایی زیرکـار      له بر روی سطح درتمـاس     ا را با استفاده از م     نازک  الیه   مالت   8-2-1

  . کرده و بالفاصله برداریدعمالا

 عمل آوری شده     را روی سطح مصالح زیرکار پیش      نازک  الیه متر مالت    میلی 3 تا   2    8-2-2  

  . کنیدعمالا  ،1-2-8بند مطابق 

بر )  باشد مصالح بناییهلیواباید سطح  سطح  این( تماس آن       یک مکعب را از سطح        8-2-3  

بنایی با چگـالی  گرم در مورد مصالح  کیلو2/1معادل  یبار  شده قرار دهید وعمالروی الیه مالت ا  

 چگالی کمتـراز     کیلوگرم برای مصالح بنایی با     5/0  کیلوگرم بر متر مکعب و     1000مساوی  بیشتر یا   

  . کنیدوارد  ثانیه30 به مدت  کیلوگرم بر متر مکعب1000

 ودرصد سطح تماس مکعب را کـه         بردارید ،بر بستر مالت      مکعب را در جهت قائم           8-2-4

  .گیری کنید  درصد اندازه10مالت به آن چسبیده است با تقریب 

 فواصل زمانی یک دقیقه بـا        را در  4-2-8 و   3-2-8های ذکر شده در بندهای        روش     8-2-5

 .ده شـده باشـد  پوشی درصد سطح تماس مکعب با مالت        50استفاده از مکعب جدید تکرار کنید تا        

 دقیقـه   برحـسب زمـان را     ودرصد مالت چسبیده شده به سطح مکعب را در هرفاصله زمانی ثبت             

  . را تکرار کنید5-2-8 تا 1-2-8های ذکر شده در بندهای  روش.یادداشت کنید

جدیـد   مکعـب    جای قرارگیـری   ، برای قرار دادن مکعب بر روی مصالح بنایی        ،نوبتدر هر        :ادآوریی

  . فاصله داشته باشدمکعب قبلیجای متر از   میلی20بایدحداقل  



 

       محاسبه و ارائه نتایج8-3
. سـبه کنیـد   هر آزمونه محا  به دست آمده از     مقادیر  ها را با استفاده از         نتایج آزمونه  مقدار میانگین 

   مـالت  زمـان تـصحیح   مقدار میانگین به دسـت آمـده،        .همه مقادیر را با تقریب دقیقه گرد کنید       

  . استنازک  الیه

  گزارش آزمون   9
  : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

   .شماره، عنوان و تاریخ تصویب این استاندارد    9-1

   .محل، تاریخ و زمان برداشت نمونه    9-2

و نـام سـازمان     ) در صورت مـشخص بـودن     (روش استفاده شده برای برداشت نمونه           9-3

  .بردار نمونه

   .2-2 و 1-2بندهای  ، مطابقو مشخصات مالتنوع، منشاء     9-4

   .آزمونو زمان تاریخ     9-5

  ).آوری عمل(داری  و شرایط نگه) گیری اختالط، قالب(سازی  آماده   9-6

  ها برای آزمون سازی نمونه  آمادهتاریخ و زمان    9-7

  . )برداری گیری یا قالب  قالب تاریخ و زمان اختالط،درصورت لزوم(

آب اولیـه      جـذب  میزان و 5-2 و   4-2،  3-2 هایبندمطابق  نوع و شرح مصالح زیرکار          9-8

  .در صورتی که مشخص باشد

  .میزان روانی اولیه مالت    9-9



 

  .سن مالت هنگام آزمون    9-10

  .جرم کلی هر آزمونه منفرد    9-11

 مـالت بـرای     کـارایی  عمـر    -روش الـف  ( کار گرفته شده برای انجام آزمون         بهروش      9-12

    زمان تصحیح مـالت – یا روش پ  نازکالیه   مالت   کارایی عمر   –کارهای عمومی ، روش ب      

  . کارایی عمر  مرجعحد، و مقدار)نازک الیه

 مالت برای کارهای عمـومی      کاراییمنفرد و مقدار میانگین عمر      مقادیر  (نتایج آزمون       9-13

 و زمـان تـصحیح      کاراییکه با تقریب دقیقه گرد شده است، مقادیر منفرد و مقدار میانگین عمر              

  .) که با تقریب دقیقه گرد شده است نازکالیه مالت 

  .مالحظات    9-14

  .نام و نام خانوادگی و امضاء آزمایشگر   9-15

  

  

  

  

  

  



 

  )متر ابعاد به میلی(

  
   ترازو-5   میله نفوذی-3   پایه مته از نوع اهرمی-1

  )ارتفاع قالب(متر  میلی100 تا 50 -6  )یا ظرف( قالب  -4   واشر-2

  
  کارایی دستگاه برای تعیین عمر - 1شکل 
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