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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 مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر ه تعيين، تدوين ووظيف
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 
. صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد

لي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، سعي بر اين است كه استانداردهاي م
توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پيش نويس استانداردهاي .كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

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

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

تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تدوين و در كميته ملي )) 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 
تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 

  .ن و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايدعلمي، فني و صنعتي جها
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به 
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت 

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

  .كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد
 خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از

مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 
محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را 

 ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد
ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد

يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 
  .ي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشداستانداردهاي مل
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   مالت برای کارهـای بنـایی   -ها ـ قسمت دوم   بنایی ـ ویژگی  کمیسیون استاندارد مالت 
  

  
  نمایندگی یا سمت  رئیس
  ای ـ سپهر  گنجه

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای راه و ساختمان(

    اعضاء
  اخالصی ـ احمد

  دانشگاه علم و صنعت ایران  )دکترای معماری (

  بت داود ـ جانی 
  شرکت سپیتاک  )لیسانس فیزیکفوق (

   مسعود–جمشیدی 
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای پلیمر( 

  فر ـ ابوالحسن  رامین
  کلینیک ساختمانی ایران  )دکترای ژئوتکنیک (

  شارسان ـ آزاده 
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )لیسانس فیزیک(

  عباسی ـ محمد حسین
  ستاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانموسسه ا  )لیسانس مهندسی مواد(

  فیروزیار ـ فهیمه
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )لیسانس شیمی(

ــانی  ــدی اردکـــــ  -  ماجـــــ
  محمدحسین

  )لیسانس شیمی(
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

   بهروز–محمدکاری 
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای عمران (

   شروین–پویا  نیک
  شرکت بافت و بنا  )ی لیسانس بازرگان( 



 

  
  هنرمند ـ هانی

  )لیسانس مهندسی شیمی(

  
  شرکت شیمی ساختمان

  
  دبیر

  

  جعفرپور ـ فاطمه
  )لیسانس شیمی (

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
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  پیشگفتار
براساس .  تهیه شد١٣٧٥نخستین بار در سال  »های بنایی مالت«استاندارد 

 مركز سطتو برای اولین بار ،های مربوط پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون

با عنوان  ومورد تجدید نظر قرار گرفتهاي مربوطه   سيوني كمتحقيقات ساختمان و مسكن در

 یکصدوشصت در » مالت برای کارهای بنایی-قسمت دوم ـها   ویژگیـبنایی  مالت«

مورخ  ساختمانی های  وفراوردهساختمان و مصالح جلسه كميته ملي استاندارد وهشتمین

 قانون ٣ به استناد بند يك ماده  این استانداردار گرفته است، اينك مورد تائيد قر١/٥/٨٦

 ١٣٧١اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

  .شود  عنوان استاندارد ايران منتشر مي هب

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

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

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

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

  .همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كردايران بايد 

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

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

  :  به شرح زير استكار رفته منابع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به

  های بنایی ، چاپ ششم ، مالت١٣٧٥، سال ٧٠٦استاندارد ملی ایران شماره 
BS EN 998-2: 2003, Specification for Mortar for Masonry, Part2: 

Masonry Mortar. 



 

   مالت برای کارهای بنایی- ها ـ قسمت دوم بنایی ـ ویژگی مالت
  

  هدف  1
، مـالت بـستر    ( آماده بناییهای    مالت های  ویژگی مشخص کردن هدف از تدوین این استاندارد      

ی، سـاز برای مثال، نما  (ها و جداگرها      ، ستون بناییدیوارهای  برای استفاده در    ) درزبندی و بندکشی  

  .)راه و ساختمان بنا و صنعت باربر یا غیرباربر، برای بناییهای  اندودکاری، سازه

  

  دامنه کاربرد   2
، میـزان کلریـد، هـوای       کـارایی های تازه، عملکـرد مـرتبط بـا عمر           مالت این استاندارد در مورد   

هـای    بـرای مـالت   . کنـد   را معین مـی   ) الیه نازک  های  برای مالت (زمان تصحیح    و   چگالیموجود،  

کلیـه  . سـازد   و چگـالی را مـشخص مـی    چسبندگیعملکرد مرتبط با مقاومت فشاری،      سخت شده   

ط که در استانداردهای جداگانه شرح داده شـده اسـت،           های آزمون مرتب    روشعملکردها، مطابق با    

  . گیری می شوند اندازه

ویژگـی  . سـازد   این استانداردها ارزیابی تطابق فـرآورده بـا ایـن اسـتاندارد ملـی را فـراهم مـی                  

 ایـن اسـتاندارد،   . هائی که تحت این استاندارد هـستند نیـز ارائـه شـده اسـت                گذاری فرآورده   نشانه

بـا  . گیرد  های ساخته شده در کارگاه را دربر می          بجز مالت  ،4بند  ص شده در     مشخ بناییهای    مالت

هـای ملـی کـه        کـار و ویژگـی      تواند در ارتباط با آئـین        این استاندارد یا بخشی از آن می        وجود این، 

  . گیرد مورد استفاده قرار گیرد های کارگاهی را دربر می مالت

  



 

 مراجع الزامی    3

قرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده اسـت              مدارک الزامی زیر حاوی م    
در مورد مراجع دارای تـاریخ  . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود     و

 بنـابراین . ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیـست           یا تجدیدنظر، اصالحیه  / چاپ و   
امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهای مـدارک           ین استاندارد،   بهتر است کاربران ذینفع ا    

یا تجدیدنظر، آخـرین    / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و        . الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند      
  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است/ چاپ و 

  :تاندارد الزامی است استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این اس
  . ها  ویژگی-های سیمانی توخالی ، بلوک.1384سال  : 70-1 استاندارد ملی ایران    3-1
  . ها  ویژگی- سیمانی سبک غیرباربر ، بلوک.1383سال  : 7782   استاندارد ملی ایران 3-2
  . ونو روش آزم  ویژگی-، فرآورده آجر رسی.1381سال  : 7   استاندارد ملی ایران 3-3
های ریزودرشـت توسـط    بندی سنگدانه ، روش دانه1378سال  : 4977ندارد ملی ایران    استا 3-4

  .الک
ای    توده یگیر نمونه - قسمت دوم  -، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2   استاندارد ملی ایران       3-5
  .های آزمایشی تهیه مالت مالت و )انبوهی(

ــران  3-6 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 9150-6   اسـ ــایی1386 سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین جرم حجمی مالت تازه-قسمت ششم

ــران  3-7 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-7   اسـ ــایی1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین مقدار هوای مالت تازه-قسمت هفتم

ــران 3-8 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 9150-9   اسـ ــایی 1386 سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  .تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح مالت تازه -قسمت نهم

ــران 3-9 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-10   اسـ ــایی1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین چگالی انبوهی خشک مالت سخت شده-قسمت دهم



 

ــران3-10 ــتاندارد ملـــی ایـ ــال : 9150-11   اسـ ــایی1386 سـ ــون -، مـــالت بنـ    – روش آزمـ
  .مشی و فشاری مالت سخت شده تعیین مقاومت خ-قسمت یازدهم

ــران 3-11 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-17   اسـ ــایی1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  .های تازه  تعیین مقدار کلرید محلول در آب مالت-قسمت هفدهم

   – روش آزمـــون -، مـــالت بنـــایی1386 ســـال:  9150-18    اســـتاندارد ملـــی ایـــران3-12
  .سخت شده موئینه مالتتعیین ضریب جذب آب  -قسمت هجدهم

ــران 3-13 ــی ای ــصالح و  1384ســال  : 8299   اســتاندارد مل ــرای م ــر آتــش ب ، واکــنش در براب
  .بندی  طبقه-های ساختمانی فرآورده

3-14 EN 1052-3, 2002, Methods of Test Mortar for Masonry, Part3: 
Determination of Initial Shear Strength. 
3-15 EN 1745, 2002, Masonry and Masonry Products, Methods for 
Determining Design Thermal Values.  

  
  و اصطالحاتتعاریف    4

  : رود  زیر به کار می واصطالحاتبرای اهداف این استاندارد، تعاریف

   ییمالت بنا   ۴-1

 بـرای   ودنـی  یا افز  افزونه، سنگدانه، آب و گاهی مواد         معدنی چسباننده یا چند مخلوطی از یک    

  .بسترسازی، درزبندی و بندکشی

   تازهبنایی مالت    1-1-٤
   . استبناییمخلوط شده و آماده برای استفاده در کارهای  کامالًکه مالتی 



 

  حسب موردرتعریف شده ب ،  بنایینوع مالت    ۴-2
  طراحی شدهبنایی مالت    2-1-٤
خواص ویژه توسط تولیدکننـده انتخـاب       مالتی که ترکیبات و روش تولید آن برای دستیابی به            

   .) عملکردبراساس(شود  می

   شدهریف تعاز پیش  بناییمالت  2-2-٤
هـای    با توجه به نـسبت     خواص آن    تعیین شده ساخته شده و         از پیش های    در نسبت مالتی که    

  . دشو در نظر گرفته می ،اجزای متشکل

   یا کاربرد/خواص و  تعریف شده مطابق ، بنایینوع مالت    4-3
   برای کارهای عمومی بناییمالت   3-1-٤
   .خصوصیات ویژه مالت بنایی بدون 

   الیه نازک بناییمالت    3-2-٤
متر، مطابق بند      میلی 2گدانه دارای حداکثر اندازه برابر یا کمتر از         ا سن  طراحی شده ب    بنایی مالت

6-5-2.  

  ی سبک وزنی بنامالت   4-3-3
  . 5-4-6 بند مطابق، گرم بر متر مکعب  کیلو1300  چگالی کمتر از شده باسختی یمالت بنا

   تعریف شده مطابق با روش تولید ، بنایینوع مالت    4-4
  آماده  بناییمالت   4-1-٤
بـه صـورت خـشک کـه     تواند  مالت می این. ه استشد مالتی که در کارخانه پیمانه و مخلوط     

  .  عرضه گردد ،اده برای مصرفآمباید با آب مخلوط شود و یا به صورت تر 



 

   نیمه آماده بناییمالت   ۴-4-2
  .  تعریف شده است2-2-4-4 یا 1-2-4-4مالتی که در بندهای  

   از پیش پیمانه شده بناییمالت   4-2-1-٤
 در کارخانه پیمانه شـده و بـه کارگـاه سـاختمانی عرضـه و                 کامالً آناجزای متشکل   مالتی که    

  . شود ط ذکر شده توسط تولیدکننده مخلوط میها و شرای مطابق ویژگی

   آهک از پیش مخلوط شده–ماسه بنایی مالت    4-4-2-2
 و بـه کارگـاه      گـردد  و مخلوط مـی   شده    پیمانه     در کارخانه کامالً   آناجزای متشکل    مالتی که   

 فـراهم شـده     ویـا مشخص   ساختمانی عرضه و در آنجا مواد متشکل دیگری که توسط کارخانه          

  ). مانند سیمان(شود  ضافه میاست، ا

  کارگاهیبنایی مالت    ۴-4-3
مالتی که هر یک از اجزای متشکل آن به طور جداگانـه پیمانـه شـده و در کارگـاه سـاختمانی                      

  . شود مخلوط می

  چسباننده   ۴-5
 مانند  .گیرد   مورد استفاده قرار می    ،ذرات جامد در یک توده     داشتن   نگه  یکپارچهموادی که برای     

  .مان و آهک ساختمانیسی

  سنگدانه   ۴-6
  . دنای که در واکنش سخت شدن مالت شرکت ندار مواد دانه 

   افزودنی   ۴-7
  .  ایجاد کندمالتای درخواص   تا اصالحات ویژهشود اضافه میموادی که در مقادیر کم  



 

  افزونه    ۴-8
ست برای اصالح یـا دسـتیابی       که ممکن ا  ) باشد  سنگدانه یا چسباننده نمی   (مواد معدنی ریزدانه     

  .  اضافه شودای به مالت به خواص ویژه

  چسبندگی    ۴-9
  .بنایی مالت و قطعات بین ،بستربر 1چسبندگی قائم 

  مقدار اظهار شده   ۴-10
که به دست   با در نظر گرفتن دقت آزمون و تغییرات فرآیند اطمینان دارد          مقداری که تولیدکننده     

  . آید می

   شدید  در معرض شرایط آب و هواییناییبمصالح    ۴-11
بـه همـراه    ) بـاران، آب زیرزمینـی    (اشـباع بـا آب       کـه در معـرض       آنها یا اجزای    بنایی مصالح  

 آب شدن ناشـی از شـرایط اقلیمـی قـرار گرفتـه و فاقـد عوامـل                   – یخ زدن     متوالی های  چرخه

  . دنباش کننده می حفاظت

  توسطایی م در معرض شرایط آب و هوبنایی مصالح   ۴-12
قـرار   آب شـدن     - یـخ زدن   هـای   چرخـه رطوبـت و     که در معرض     آنها              یا اجزای         بنایی       مصالح   

  .)شدیدی در معرض شرایط آب و هوایی ها ساختمانغیر ازبه (د نگیر می

  مالیم در معرض شرایط آب و هوایی بناییمصالح     ۴-13
  . گیرند گی قرار نمیزد  که در معرض شرایط مرطوب و یخآنها یا اجزای بناییمصالح  

                                                 
1 : Adhesion Perpendicular 



 

  مصالح    5
  باید دارای خـصوصیاتی باشـد کـه فـرآورده نهـایی            ، مورد مصرف در تولید مالت     مصالح اولیه 

تولید کننده باید مدارک مربوط به       . این استاندارد باشد   های  ویژگی مطابق با    ها،  ساخته شده با آن   

  .داری کند مناسب بودن مصالح را نگه

  ها  ویژگی   6
  کلیات    6-1

هـای آزمـون و دیگـر         ها و خواص مشخص شده در این استاندارد باید بر حسب روش             ویژگی

در معیار انطباق ارائه شده در بنـدهای زیـر          . های ارجاع شده به این استاندارد تعیین گردد         روش

ــا آزمــون ــوع  ارتبــاط ب ــه ن   حمــل و نقــل  هــای آزمــون و روش) 2-9 بنــد مطــابق(هــای اولی

برای ارزیابی تولید، تولیدکننـده بایـد معیـار انطبـاق را در مـدارک               . است) لفپیوست ا  مطابق(

  ). 3-9 بند مطابق. (کنترل تولید کارخانه مشخص کند

  خواص مالت تازه    6-2
  کاراییعمر    6-2-1

  از یـک محمولـه مطـابق       بناییهنگامی که مالت    . توسط تولیدکننده اظهار شود    باید   یکارایعمر

 آن نباید کمتـر     یکارایمورد آزمون قرار گیرد، عمر     8-3بند   رداری شده و مطابق   ب   نمونه 5-3بند  

  . از مقدار اظهار شده باشد

  میزان کلرید    6-2-2
هنگامی که  . در صورت لزوم، میزان کلرید مالت عرضه شده باید توسط تولید کننده اظهار شود             

ــابق  ــالت مط ــد  م ــه  5-3بن ــه نمون ــک محمول ــا  از ی ــده و مط ــرداری ش ــد  بقب ــا  11-3بن   ب



 

مون قرار گیرد یا بـر اسـاس        محلول در آب مورد آز    گیری میزان کلرید      به کارگیری روش اندازه   

 از  تر محاسبه گردد، میزان کلرید آن نبایـد بیـش         ،گیری شده اجزای متشکل آن      کلرید اندازه میزان  

  .مقدار اظهار شده باشد

  .مالت باشد درصد وزنی خشک 1/0، نباید بیشتر از  میزان کلرید: یادآوری 

  
  میزان هوای موجود    6-2-3

 میزان هوا، باید توسـط تولیدکننـده اظهـار    فتا  ، محدوده بازاربه  مالت بنایی  عرضه در صورت 

  بنـد  بـرداری شـده و مطـابق         از یک محموله نمونه    5-3بند   هنگامی که مالت مطابق   . ه باشد شد

 هوای موجود در مالت باید در محدوده اظهار شـده            افت د، میزان گیر  می ارمورد آزمون قر   3-7

  . باشد

شود، میـزان هـوای موجـود را          های متخلخل استفاده می      که در آن از سنگدانه     بناییبرای مالت   

  .  تعیین کرد6-3بند   مالت تازه مطابقجرم حجمی تعیین توان از طریق آزمون می

  
     نسبت اجزای متشکل 6-3
بـه صـورت    هـای اخـتالط همـه اجـزای متـشکل             از پیش تعریف شده، نسبت     های  ای مالت بر

به عالوه، مقاومت فشاری باید با استفاده از        . باید توسط تولید کننده اظهار شود      ،حجمی یا وزنی  

 و در آن رابطه بین نسبت های اختالط و مقاومـت فـشاری              باشد عموم   دسترسمراجعی که در    

  .  گرددارائه شده است، اعالم



 

  خواص مالت سخت شده    6-4  
  مقاومت فشاری    6-4-1

.  باید توسط تولیدکننده اظهـار شـود       بناییهای طراحی شده، مقاومت فشاری مالت         برای مالت 

 اظهار کنـد کـه در آن مقاومـت          1رده مقاومت فشاری را مطابق جدول       تولیدکننده ممکن است    

مترمربـع    برحسب نیوتن بـر میلـی     یز به دنبال آن     رده مربوط ن  حداقل   و   "M"فشاری با عالمت    

  . مشخص شده است

  بندی مقاومت فشاری مالت       رده1جدول 
  اظهار شده  M  M ٢٠ ١۵ M M ١٠ M ۵ M ٢/M ۵ ١  رده

 داقل ح-مقاومت فشاری

 )متر مربع نیوتن بر میلی( 
  اظهار شدهمقدار  20  15  10  5  5/2  1

  .شود میمربع که توسط تولید کننده اظهارمتر  نیوتن بر میلی25تر از مقاومت فشاری بیش: اظهار شده مقدار

  

 10-3بنـد   برداری شـده و مطـابق        نمونه 5-3ند  ب  از یک محموله مطابق    بناییهنگامی که مالت    

نبایـد کمتـر از مقاومـت فـشاری یـا رده مقاومـت               مقاومت فـشاری آن       گیرد،  مورد آزمون قرار می   

  محاسبه شده براسـاس هیدروکـسید کلـسیم        (  هوایی نچه میزان آهک  چنا. فشاری اظهار شده باشد   

  Ca(OH)2 (  ،درصد مقدار کل جرم چسباننده باشـد، بایـد         50 برابر یا بیشتر از       در مالت  موجود  

  . اظهار شود

   چسبندگی   6-4-2
 ای   سـازه  ها انتظـارات   ی که برای آن    اجزای درمورد استفاده    ،برای مالت های بنایی طراحی شده     

برشـی  مقاومت چسبندگی مالت باید در ارتباط با قطعه بنـایی براسـاس مقاومـت                وجود دارد، 



 

، یـا   1-2-4-6، بنـد    آزمـون   مبنای  برممکن است    مقادیر اظهار شده     . اظهار شود  اولیه مشخصه 

 را اعالم    خود  اظهار مبنایتولید کننده باید     . ، انجام شود   2-2-4-6بندی شده بند      مقادیر جدول 

  .کند

   اظهار برمبنای آزمون   6-4-2-1
 ، مورد استفاده  در ارتباط با نوع قطعه بنایی     بر مبنای آزمون،    مشخصه مالت    اولیهبرشی  مقاومت  

 مطابق بند از یک محموله    شود که     ی تعیین می  های  روی مالت  ، 3-3 و   2-3 ،1-3 هایمطابق بند 

ـ گیر  آزمـون قـرار  مـورد  14-3مطابق بند با قطعه بنایی مربوط و برداری  نمونه 3-5 در ایـن   .دن

   . اولیه مشخصه نباید از مقدار اظهار شده کمتر باشد برشیمقاومتصورت 

  مقادیر جدول بندی شدهاظهار برمبنای    6-4-2-2
شـود، مقاومـت       انجـام نمـی    1-2-4-6گونه اظهاری بر مبنای آزمون، مطابق بند          که هیچ   هنگامی

  ای از انـواع قطعـات بنـایی مطـابق           بـا محـدوده    در ارتبـاط      بایـد  مشخـصه مـالت    اولیهبرشی  

  .  پیوست پ، اظهار شود

  . وساخت دارد، میزان رطوبت یی بستگی به مالت، قطعه بناچسبندگی :  1 یادآوری

 مورد  اولیهمقاومت برشی   آزمون  ،  ارائه شود  که یک روش مستقیم آزمون چسبندگی       تا زمانی  :  ۲ یادآوری

  . گیرد استفاده قرار می

     جذب آب 6-4-3
و بـه طـور مـستقیم در        گیرنـد   مورد استفاده قرار می   های بنایی که در اجزای بیرونی         برای مالت 

 هنگامی کـه مـالت      .معرض عوامل جوی هستند، جذب آب باید توسط تولید کننده اظهار شود           

قـرار   مـورد آزمـون      12-3بـرداری و مطـابق بنـد          نمونـه  5-3 از یک محموله مطابق بنـد        بنایی

  .از مقدار اظهار شده باشدجذب آب نباید بیشتر  رد،گی می



 

     نفوذپذیری بخار آب 6-4-4
، نفوذپـذیری بخـار آب      گیرند  مورد استفاده قرار می   های بنایی که در اجزای بیرونی         برای مالت 

  در بنـد   مقـادیر ضـریب نفـوذ بخـار آب           .اظهار شود  15-3بند   توسط تولید کننده، مطابق   باید  

  . استارائه شده،3-15 

  
  )مالت سخت شده خشک(چگالی    6-4-5

چگـالی مـالت سـخت شـده خـشک بایـد       میزان افت ، به بازار   بنایی مالت    عرضه در صورت 

 5-3بنـد ز یـک محمولـه مطـابق     ا بنـایی هنگامی که مـالت     . ه باشد توسط تولیدکننده اظهار شد   

ایـد در محـدوده اظهـار       گیرد، چگـالی آن ب       مورد آزمون قرار می    9-3بند   برداری و مطابق    نمونه

 کیلـوگرم بـر   1300 یـا کمتـر از       سـبک، چگـالی بایـد برابـر        بنـایی های    برای مالت . شده باشد 

  .مکعب باشدمتر

  
  هدایت حرارتیضریب    6-4-6

هـا الزامـات حرارتـی وجـود دارد،           های بنایی ، مورد استفاده در اجزایی که برای آن           برای مالت 

  هدایت حرارتی مـالت بنـایی را مطـابق بنـد          ضریب  ده برای   تولید کننده باید مقادیر طراحی ش     

گیری شده مطـابق بنـد        مقادیر اندازه  ،نیزی سبک   یهای بنا   برای مالت همچنین   . ارائه کند  3-15 

هنگامی که مـالت   .تولید کننده باید مبنای اظهار خود را اعالم کند .توان اظهار کرد  را می3-15

 مـورد آزمـون قـرار    15-3بنـد   بـرداری و مطـابق   نمونـه  5-3 بنـد ز یک محموله مطابق  ابنایی

  .اظهار شده باشدکمتر از مقدار   آن بایدهدایت حرارتیضریب گیرد،  می

  



 

  دوام    6-4-7
زدن   یخ(زدگی     در برابر یخ   ، مقاومت ارائه شود   برای دوام  استانداردکه یک روش آزمون       تا زمانی 

  .و اظهار شود قرار گرفته  ارزیابیمورد ،تبراساس شرایط محل مصرف مالباید ) و آب شدن

  

  های الیه نازک  الزامات اضافی برای مالت   6-5
  کلیات    6-5-1

 و الزامـات اضـافی زیـر را    4-6 و 2-6های الیه نازک باید الزامات مشروحه در بنـدهای        مالت

  . برآورده سازند

  
  ها  سنگدانه   6-5-2

 مـورد    4-3 بنـد  بـرداری ومطـابق      نمونـه  5-3بند ابقک محموله مط   از ی  بنایی مالتهنگامی که   

 تولیـد کننـده بایدحـداکثر       .متر باشـد     میلی 2بیشتر از   باید  ن، اندازه سنگدانه    گیرد  می آزمون قرار   

  .اندازه دانه را اعالم کند

  
  زمان تصحیح    6-5-3

 وله مطـابق  ازیک محم ی  یهنگامی که مالت بنا   . اظهار شود  توسط تولید کننده     زمان تصحیح باید  

بایـد بیـشتر از   گیرد، زمان تصحیح  مورد آزمون قرار می 8-3 بند برداری ومطابق نمونه 5-3 ندب

  . باشدمقدار اظهار شده 



 

     واکنش در برابر آتش 6-6
  . بندی واکنش در برابر آتش مالت بنایی را اعالم کند تولید کننده باید طبقه

هر کـدام   ( وزنی یا حجمی مواد آلی       درصد)  مساوی کوچکتر یا  ( ≥ 0/1های بنایی دارای      مالت

 A 1طوریکنواخت پخش شـده اسـت، بـدون نیـاز بـه آزمـون، دردسـته         که به) که بیشتر است

  . 13-3 شود، مطابق بند بندی می واکنش در برابر آتش دسته

هر کدام کـه بیـشتر      ( وزنی یا حجمی مواد آلی       درصد) بزرگتر  ( < 0/1های بنایی دارای      مالت

شـده و دسـته       بنـدی     دسـته  13-3 طوریکنواخت پخش شده است، باید مطابق بنـد         که به ) است

  .مناسب واکنش در برابر آتش اظهار شود

 یا حجمی مـواد  وزنی درصد  0/1 کمتر از     دارای غیرقابل اشتعال های    مالتشایان ذکر است که     : یادآوری

 A 1 است، بدون نیاز به آزمون، دردسـته  طوریکنواخت پخش شده  که به) هر کدام که بیشتر است(آلی 

  . شود بندی می  دسته،واکنش در برابر آتش

   

  اختالط مالت در محل    6-7
 در معینـی هـای اخـتالط دسـتگاهی       زمان یا روش  به   در مورد انواع مشخصی از مالت،        چنانچه

 اجـزای   زمان اختالط از زمانی کـه همـه       . محل نیاز باشد، باید توسط تولیدکننده مشخص شود       

  .دشو گیری می شوند، اندازه متشکل اضافه می



 

  ی ی مشخصات مالت بنا  7
  :  باید شامل موارد زیر باشد مالت بناییمشخصات

   .شماره و تاریخ صدور این استاندارد -

 .نام تولیدکننده -

  . یا تاریخ تولیدنشانه -

  .)4-4 و 3-4، 2-4بندهای  (،نوع مالت -

  )1-2-6بند  (،یکارایعمر  -

   .)3-2-6بند   (، هوای موجود-

و ارتبـاط بـا مقاومـت یـا رده          ) تعریف شـده  های از پیش      برای مالت ( نسبت اجزای متشکل     -

  ).3-6بند (، مقاومت فشاری

  .)1-4-6بند  (،)های طراحی شده برای مالت(فشاری، یا رده مقاومت فشاری، مقاومت  - 

   .)2-4-6بند   (،چسبندگی -

  ).3-4-6بند  (، جذب آب-

 ).4-4-6بند  (،نفوذپذیری بخار آب

  .)5-4-6بند  (،چگالی -

  ).6-4-6بند  (،هدایت حرارتی ضریب -

  ).7-4-6بند  (، دوام-

  ).2-5-6بند  (، حداکثر اندازه سنگدانه-

  ).3-5-6بند  (، زمان تصحیح-

  ).6-6بند  (، واکنش در برابر آتش-



 

 به کیفیت ویـژه آن را      مربوطشود، اطالعات     فاده می هنگامی که از مالت در ساختمان ویژه است        :یـادآوری 

  .  ذکر کرد فرآوردهتوان در مشخصات می

  

  گذاری گذاری و برچسب  نشانه   8
بندی،   کند، باید روی بسته     مشخصات را تعیین می   این  ی که   ا  نشانه یا   ) 7بند  مطابق  (مشخصات  

  .  شوددرجعات همراه فرآورده بارنامه یا ورقه مربوط به اطالعات تولیدکننده یا سایر اطال

  

   ارزیابی انطباق    9
   کلیات    9-1

 استاندارد، ارزیابی انطبـاق بـا توجـه بـه            این های  برای نشان دادن انطباق این فرآورده با ویژگی       

  : شود موارد زیر انجام می

  ) 2-9مطابق بند  (1آزمون اولیه نوع -

  ) 3-9بند مطابق (ای  کنترل تولید کارخانه -

 تـوان   مـی اخـتالف نظـر      در صورت  ،های مرجع مشخص شده در این استاندارد        عالوه بر روش  

  : د، مشروط بر آنکهدا انجام  راهای اولیه نوع  آزمونغیر از بههای آزمون دیگری   روش

  دیگـر   شروروش آزمون این استاندارد ملی و       طریق   بین نتایج به دست آمده از        ای  رابطه -الف

  . د شوایجاد

  .  در دسترس باشدبایداین ارتباط مربوط به اطالعات  -ب

                                                 
1 : Initial Type Testing 



 

  های اولیه نوع   ونآزم   9-2
   کلیات    9-2-1

هـای    از شروع تولید و عرضـه بـرای فـروش، آزمـون           پیش  پس از تکمیل یک فرآورده جدید و      

 بینی شده و مقادیر اظهار شده فرآورده و انطبـاق          تأیید خواص پیش   برای    باید مناسب اولیه نوع  

  . انجام گیرد  با الزامات این استانداردنآ

  .برداری باید مطابق پیوست الف انجام شود نمونه

ایجاد شود که منجر به تغییـر در   ای به گونههای تولید   در مواد اصلی یا روش  یتغییر که  نگامیه

در چنـین   . های اولیه نوع باید انجـام گیـرد         مصرف آن گردد آزمون   نحوه  مشخصات فرآورده و    

هائی هستند که برای خواصی که تحت تـأثیر قـرار             های اولیه نوع مناسب، آزمون      ردی آزمون موا

گـردد، انجـام       مـی  ایجـاد گرفته یا نیاز به تأیید دارد و خواص جدیدی که با تغییـر در مـصرف                 

  . شود می

د، بندی شده مجـاز باشـ   که اعالم مقادیر جدول زمانی. های اولیه نوع باید ثبت گردد     وننتایج آزم 

  .نیستگونه آزمونی نیاز هیچانجام 

های مرجع مشروح در این استاندارد برای موارد زیـر            باید آزمون  .شوند  هایی که انجام می     آزمون

  : باشند

  خواص مالت تازه   9-2-2
  ;کارایی عمر -

    ; میزان کلرید-

  ; هوای موجود-

  ;)های الیه نازک برای مالت( زمان تصحیح -



 

   )های الیه نازک برای مالت( اندازه سنگدانه -

  
  خواص مالت سخت شده    9-2-3
    ; مقاومت فشاری-

    ;چسبندگی -

  ; جذب آب-

   ; نفوذپذیری بخار آب-

  ; چگالی-

  ;هدایت حرارتی ضریب -

  ;)برای مالت های دارای بیشتر از یک درصد مواد آلی( واکنش در برابر آتش -

  . دوام-

  

   ای کنترل تولید کارخانه    9-3
  کلیات     9-3-1

سیـستم  . شـود  ای باید در یک کتابچه راهنما مشخص و مستند           کنترل تولید کارخانه   برنامه کلی 

های کنترل داخلی تولید به منظور اطمینـان از مطابقـت           ای باید شامل روش     کنترل تولید کارخانه  

کنتـرل  .  شـده باشـد    و مقـادیر اظهـار    شوند با این استاندارد       هائی که به بازار عرضه می       فرآورده

  : داخلی مشتمل بر یک یا دو مورد زیر است

 برای کنترل تجهیزات، مـواد       آن  به کارگیری نتایج    و  منظم یها  بازرسی  و ها، کنترل   آزمون -الف

  .  و فرآیند تولیدمواد اولیه ورودی به کارخانه  یااولیه



 

  .هروی فرآورده تولید شد بر منظمیها بازرسی  وها، کنترل آزمون -ب

هـای    ها، مشخصات فـرآورده     ها و بازرسی    موارد ثبت شده باید مشتمل بر اطالعات نتایج آزمون        

تابچه راهنمای کیفیت مشخص شده اسـت،       ها که در ک     ها یا بازرسی     شده، ونتایج آزمون    آزمایش

  . باشد

  
  کنترل فرآیند    9-3-2

 انتخـاب   1-3-9و مطـابق بنـد      شناسائی  ،  مواردی که در اسناد کیفیت در رابطه با کنترل سیستم         

  : دشو د به شرح زیر ارائه مینشو می

   مواد اولیه ورودی به کارخانه  -

هـایی را      و روش  واد اولیه ورودی به کارخانـه     تولیدکننده باید معیار پذیرش م    در صورت لزوم،    

 . دهد، مشخص سازد که برای اطمینان از تطابق آنها با استاندارد مورد عمل قرار می

 آیند تولید فر -

هـا، مطابقـت بـا        بازرسـی در نتیجه   در صورت لزوم، موارد مرتبط با کارخانه و فرآیند تولید که            

های مکرر همراه با مقادیر یا معیارهای الزم برای تجهیـزات و کـارکرد آنهـا                  استاندارد و آزمون  

وش اتخـاذ   هنگامی که مقادیر یا معیاری بـه دسـت نیامـد، ر           . شود، باید مشخص گردد     ارائه می 

 نواسـنجید تنـاوب  .  شـوند واسـنجی گیری باید  وسایل توزین و اندازه . دشو مشخصشده باید   

 . دشوباید مشخص 



 

   فرآورده نهائی   آزمون    9-3-3
  های فرآورده نهائی  آزمون) 1

بـرداری و تنـاوب       نمونـه  ای، شـامل یـک برنامـه        در صورت لزوم، سیستم کنترل تولید کارخانه      

  . دشوبرداری و آزمون باید ثبت  نتایج نمونه. رآورده نهائی استآزمون برای ف

  وسایل آزمون ) 2

 و  واسـنجیدن معیـار   .  شوند واسنجیوسایل آزمون که روی نتایج آزمون تأثیرگذار هستند، باید          

  .دشوهای بازرسی باید در کتابچه راهنمای کیفیت ارائه  روش

  

  ردیابی    9-3-4 
 و اسـتفاده از آنهـا        به کارخانـه   واد اولیه ورودی  ردیابی و کنترل م   های    در صورت لزوم، سیستم   

سیستم کنترل موجـودی فـرآورده تولیـد شـده بایـد در             . باید در اسناد و مدارک کیفیت ارائه گردد       

های غیرمنطبق بـا اسـتاندارد        ردیابی فرآورده   این کنترل باید شامل روش    . مدارک کیفیت ارائه گردد   

  .نیز باشد



 

  پیوست الف
  )یلزاما(

  ها  محمولهطرفانه بیبرداری برای آزمون اولیه نوع و آزمون  نمونه
  

   کلیات   1-الف
برداری باید برای آزمون اولیه نوع و در مواقعی که ارزیابی تطابق بـا اسـتاندارد                  این روش نمونه  

ـ      طرفانه  بیآزمون  در. فرآورده مورد نیاز است، به کار برده شود        هـا، بایـد      ه، نماینـدگان کلیـه محمول

  .برداری را داشته باشند ان نمونهفرصت حضور در زم

  . ، باید با این روش ارزیابی گردده استشد  خواصی که توسط تولیدکننده اظهار ،تنها

  کثر دارای حجـم حـدا     بنـایی  مالت   محمولهیک   باید از  ،برای یک نمونه  الزم   بناییمقدار مالت   

  . برداری شود مکعب، نمونه متر10 

  

  برداری   نمونه روش    2 -الف
  .  انجام شود5-3 بند های ذکر شده در برداری باید به یکی از روش روش نمونه

 یـک محمولـه     1بندی و عرضـه      بسته حوهبه ن بستگی   به طور معمول   برداری  انتخاب روش نمونه  : یادآوری

  . ددار مونمورد آز

                                                 
1: Physical Form 



 

  پیوست ب
  )یطالعاتا(

  بنایی و مالت بناییاستفاده از قطعات 
  

و   را برای خواصی ماننـد پایـداری در برابـر یخبنـدان            بناییاین پیوست استفاده از انواع مالت       

، مشتمل بر درجه رویاروئی و خطـر اشـباع مـشخص            شدیدهای محلول در شرایط       میزان نمک 

  . سازد می

مـورد    ایـن . باید در نظـر گرفتـه شـود       با موارد یاد شده      انتخاب مالت، درجه رویاروئی       از پیش

  . دگرد میحفاظت در برابر شرایط اشباعی نیز امل ش

 درجـه خطـر رویـاروئی        نـشان دادن    بـرای  " مالیم " و   "متوسط"،  "شدید"محیطی  سه شرایط   

هـای زیـاد یـخ زدن و آب شـدن ناشـی از شـرایط آب و                    در محیط آب، با چرخه     بناییمصالح  

  . شود طراحی ساختمان در نظر گرفته مینحوه هوائی محلی و یا 

دمائی و رطوبتی و رخداد هرگونه      املی که در  ارزیابی شرایط محیطی دخالت دارند، شرایط           عو

  . در ارزیابی الزم است تجارب محلی یا سنتی مورد استفاده قرار گیرد. استمواد فعال 

  .باید مورد ارزیابی قرار گیرد) مانند رنگ ( احتمالیهای سطحی دهنده تأثیر پوشش

پیوست  این "پ" و " ب" ،" الف"ه در ذکر شدموارد ، فقط باید در  زیردرهای ارائه شده  مثال

  .  نظر گرفته شوددر

   شدیدهای در معرض شرایط  ساختمان) الف

  :  ارائه شده استهای زیر مثال  هستند،شدید که در معرض شرایط بناییبرای مصالح یا اجزای 



 

که در آنها خطـر زیـاد       ) ائیندو جهت باال و پ     (ین نزدیک به سطح خارجی زم     بناییمصالح   -

  . زدگی وجود دارد اشباع در اثر یخ

زدگی وجود دارد و به طور مثال،          زیاد اشباع در اثر یخ     ر اندود نشده که در آنها خط      پناه  جان -

 .  تعبیه نشده است1 سرواره آنهاوی که رهایی پناه جان

 . ی وجود داردزدگ  اندود نشده که در آنها خطر زیاد اشباع در اثر یخهای دودکش -

 .  دهدزدگی ممکن است رخ  دیوار و کف در مناطقی که شرایط یخسرواره، 2ها پوشش -

زدگی وجود دارد، بـرای مثـال         دیوارهای آزاد محوطه که در آنها خطر زیاد اشباع در اثر یخ            -

 .  مناسب باشدسروارهچنانچه دیوار بدون 

زدگـی وجـود دارد، بـرای مثـال           دیوارهای حائل که در آنها خطر زیـاد اشـباع در اثـر یـخ               -

 مناسب بوده یا سطح آنها با مـواد ضـدآب پوشـش داده نـشده                سروارهدیوارهائی که بدون    

 . است

   متوسطهای در معرض شرایط  ساختمان) ب

  : شود  به شرح زیر ارائه میبناییاز اشباع مصالح های مناسب جلوگیری  روش

  . سروارهامدگی یا حفاظت باالی دیوار با استفاده از سقف با پیش )1

  .تجهیز کف پنجره به آبچکان )2

 .به روش مناسب دیوار  و باالیهای ضدرطوبت در پی استفاده از الیه )3

                                                 
1  :Coping 
2  : Capping 



 

  شرایط مالیمهای در معرض  ساختمان) پ

 ارائـه   هـای زیـر     مثال،  قرار دارند  یمالمشرایط   که در معرض     بناییدر رابطه با مصالح و اجزای       

   :شده است

انجـام    در دیوارهـای خـارجی     بناییط آب و هوائی، حفاظت مناسب مصالح         شرای با توجه به   -

دهد که حفاظت از طریق پوشش بـا الیـه ضـخیم مفیـد                برخی از تجارب محلی نشان می     . شود

 . است



 

  پپیوست 
  )یلزاما(

  بنایی طراحی شده های  مالتمشخصهاولیه مقاومت برشی 
  

 شده در ارتباط با قطعات بنایی ، بندهای         های بنایی طراحی     مشخصه مالت  اولیه مقاومت برشی 

  : باید مطابق زیر باشد3-3 و 3-2، 3-1

  ."مالت سبک" و " کارهای عمومیبرای  مالت"متر مربع برای  بر میلی  نیوتن15/0  -

  ."الیه نازک  مالت"متر مربع برای  بر میلی  نیوتن3/0  -
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