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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    شورمرجع رسمی ک   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       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 
ین سعی بر ا  .  مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد            

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              

نداردهای ملی جهت   پیش نویس استا  .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد          
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

سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین         پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و        
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((مندرج در استاندارد ملی شماره      

 .تصویب رسیده باشد

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

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

حظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  مال
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   .  اجباری نماید 

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

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

 تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                   بر اساس ضوابط نظام    
ترویج سیستم بین المللی    .  گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              

تقای سطح  یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ار              
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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   تعیین مقاومت چسبندگی مالت به قطعات بنایی–کمیسیون استاندارد مالت 

  روش آزمون-

 رئیس نمایندگی یا سمت

 گنجه ای ـ سپهر  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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 اخالصی ـ احمد

 )دکترای معماری (

 سازمان حمایت مصرف کنندگان
 اکبری ـ محمد

 )لیسانس عمران (

 بت داود ـ جانی  شرکت سپیتاک
 )فوق لیسانس فیزیک(

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

 رامین فر ـ ابوالحسن  کلینیک ساختمانی ایران
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 )لیسانس شیمی(

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 عباسی ـ محمد حسین
 )لیسانس مهندسی مواد(

 ماجدی اردکانی ـ محمد حسین
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 بهروز –محمدکاری  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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 شرکت بافت و بنا
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 هنرمند ـ هانی

 )لیسانس مهندسی شیمی(
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  فاطمهـجعفرپور  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن
 )لیسانس شیمی (

 فیروزیار ـ فهیمه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 )سانس شیمیلی(
 

 

 
 



 

 
 
 
 

 پیشگفتار
که به وسیله کمیسیون فنی       » روش آزمون  – تعیین مقاومت چسبندگی مالت به قطعات بنایی         –مالت  «استاندارد  

 کميته  اجالسيه  ىکصد و پنجاه و چهارمين      در  مربوط، در مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن تهیه و تدوین شده است                   
 این    قرار گرفته است، اىنک        تصویب مورد       ٢٥/١١/٨٥        مورخختمانی   ساختمان و مصالح سا      ملى استاندارد     

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى اىران مصوب                 ٣ به استناد بند ىک ماده         استاندارد
 .عنوان استاندارد اىران منتشر مى  شوده  ب١٣٧١بهمن ماه 

هاى ملى و جهانى در زمينه صناىع، علوم و خدمات،                             و پيشرفت   براى حفظ همگامى و هماهنگى با تحوالت                      
استانداردهاى ملى اىران در مواقع لزوم تجدىدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادى که براى اصالح و ىا تکميل اىن                                    

 براى  ،بنابراىن.  استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدىدنظر در کميسيون فنى مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت                     
 .مراجعه به استانداردهاى اىران باىد همواره از آخرىن تجدىدنظر آنها استفاده کرد

 سعى شده است که ضمن توجه به شراىط موجود و نيازهاى جامعه، در حد امکان بين                        ،تدوىن اىن استاندارد    در تهيه و  
 . هماهنگى اىجاد شودهاى بين المللىاىن استاندارد و استاندارد

 : ى که براى تهيه اىن استاندارد به کار رفته، به شرح زىر استمنبع و ماخذ
ASTM C952-02 – Standard Test Method for Bond Strength of Mortar to Masonry 
units. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  روش آزمون- مالت به قطعات بناییتعیین مقاومت چسبندگی -مالت 
 
 هدف   1

اندارد، ارائه دو روش زیر، برای اندازه گیری مقاومت چسبندگی مالت به قطعات هدف از تدوین این است
 :بنایی است 

 ; برای ارزیابی چسبندگی مالت به آجر1 روش آزمون کششی یک جفت آجر متقاطع-

 . روش آزمون خمش، چسبندگی برای ارزیابی چسبندگی مالت به بلوک های سیمانی- 

 
 دامنه کاربرد   2

ـ       رای تحقـیق در زمینه چسبندگی مصالح بنایی کاربرد دارد ولی در عمل به تنهایی، پیش بینی                 ایـن روش هـا ب
چسبندگی در ساختمان های بنایی تجاری از       . مقاومـت چسـبندگی ساختمان های بنایی تجاری مناسب نیست         

تعیین خصوصیات مالت، قطعات بنایی و روش های ارائه شده در این آزمون،             : طـریق عـوامل متعددی مانند     
 .می گردد

 
روش زوج آجر متقاطع، روشی برای اندازه گیری مقاومت کششی مستقیم چسبندگی بین مالت و قطعه بنایی                 : یـادآوری   

روش های مناسب تر دیگری برای .  قطعه بنایی مناسب نیست–این روش برای تعیین مقاومت خمشی سیستم مالت  . است

3این روش ها، در استانداردهای مرجع بندهای . عات بنایی وجود داردتعیـین مقاومت چسبندگی خمشی بین مالت و قط     

 . ارائه شده است11-3 و 3-10، 9-

 

 مراجع الزامی    3

مـدارک الزامـی زیـر، حـاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است و بدین                        
یا / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و    . دتـرتیب آن مقـررات، جزئـی از ایـن اسـتاندارد محسـوب می شو               

معهذا بهتر است، کاربران ذینفع     . تجدیدنظر، اصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست          
ایـن اسـتاندارد،  امکـان کاربـرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار                     

یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی     / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و      / تاریخ چاپ و    در مورد مراجع بدون     . دهـند 
 .ارجاع داده شده موردنظر است

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

 . ویژگی و روش آزمون- ـ فرآورده  آجر رسی1381، سال 7  استاندارد ملی ایران، شماره 3-1

                                                 
1 : Crossed brick couplet 



 

 . ویژگی ها- ـ بلوک سیمانی1384، سال 70-1لی ایران، شماره   استاندارد م3-2

 . روش آزمون- ـ بلوک سیمانی1384، سال 70-2  استاندارد ملی ایران، شماره 3-3

 . ویژگی ها- ـ سیمان بنایی1373، سال 3516 استاندارد ملی ایران، شماره 3-4
3-5 ASTM C270-06, Specification for Mortar for Unit Masonry. 
3-6 ASTM C305-06, Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Paste 
and Mortars for Plastic Consistency.  
3-7 ASTM C780-06, Test Method for Preconstruction and Construction Evaluation 
of Mortars for Plain and Reinforced Unit Masonry. 
3-8 ASTM C1072-06, Test Method for Measurement of Masonry Flexural Bond 
Strength. 
3-9 ASTM C1357-05,Test Method for Evaluating Masonry Bond Strength. 
3-10 ASTM C1437-01,Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar. 
3-11ASTM E518-03,Test Methods for Flexural Bond Strength of Masonry. 

 

  مالت تازهونآماده سازی و آزم    4

. ستمعادل نسبت های حجمی به کار رفته در ساخت منشور ا           ، مصالح متشکل مالت   نسـبت های وزنی      4-1

ـ واحـد    ماسه مورد مصرف در مالت را      .  ارائه شده است   3-3مصـالح منفـرد در اسـتاندارد مـرجع بند         ی  وزن

 کرد، مشروط بر آن که، میزان رطوبت آن از طریق           استفاده) غیرمتراکم (1مـی تـوان در شرایط مرطوب و روان        

خشـک کـردن در شرایط گرمخانه تعیین شده باشد و نسبت های مواد متشکل در هر نوبت کاری با توجه به                      

 .اضافه شده را در هر نوبت کاری ثبت کنید) شامل آب(وزن مواد متشکل . میزان رطوبت تنظیم شود

زمان اختالط از زمانی که آب و مواد چسباننده         . ارویی مخلوط کنید  مالت را در یک مخلوط کن نوع پ          4-2

 . با هم مخلوط می شوند، اندازه گیری می شود

بـرای قطعـات بنایـی بتنـی اسـتاندارد، آب را به اندازه ای به مالت اضافه کنید که روانی مورد نیازبه                          4-3

چنانچه روانی مطلوب با    .  آن را تعیین کنید     دقیقه مخلوط و روانی    3مالت را به مدت     ). یادآوری(دست آید   

 تعیین کنید وچنانچه از طریق     10-3آزمـون تعیـین روانـی به دست می آید، آن را مطابق استاندارد مرجع بند                 

پس از  .  تعیین کنید  7-3آزمـون نفـوذ اولـیه مخـروط بـه دسـت مـی آید، آن را  مطابق استاندارد مرجع بند                       

چنانچه روانی  . ستفاده شده برای اندازه گیری روانی رابه مخلوط کن برگردانید         یادداشـت میـزان روانی، مواد ا      

چنانچه روانی  .  دقیقه دیگر ادامه دهید    2مالت در محدوده مورد نیاز قرارداشت، عمل مخلوط کردن را برای            

                                                 
1 : Loose 



 

 کمتـر از حـد مطلـوب بـود، بـه مخلـوط آب اضـافه کنید و یک دقیقه به هم بزنید و سپس میزان روانی را                           

بار دیگر میزان روانی را یادداشت کنید، سپس مواد استفاده شده برای اندازه گیری میزان               . انـدازه گیـری کنـید     

چنانچه میزان روانی مالت در محدوده مورد نیاز قرار داشت عمل مخلوط            . روانی را به مخلوط کن برگردانید     

 . کردن را به مدت یک دقیقه دیگر ادامه دهید

 میلی متر در آزمون 55±5وانـی کارآیـی مالت برای ساختمان های بنایی بتنی، معموالً مستلزم قرائت    میـزان ر   :یـادآوری   

میزان روانی کارآیی مالت برای ساختمان های بنایی        .  درصد در آزمون روانی است     125 ±5نفـوذ اولـیه مخـروط یـا             

. درصد در آزمون روانی است    135±5 یا    میلی متردر آزمون نفوذ اولیه مخروط      65 ±5آجـری معمـوالً مسـتلزم قـرائت         

  .روانی بهینه یک مالت ویژه برای کار روی یک قطعه بنایی، ممکن است با این مقادیر متفاوت باشد

 . چنانچه پس از یک بار افزایش آب، میزان روانی مطلوب به دست نیامد، مخلوط را دور بریزید 4-4
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       تخته ماله 1شکل 

                                                 
1   Torque Wrench 



 

 
 

      چکش مناسب برای زوج آجر متقاطع2شکل

 )ابعاد به میلی متر(  



 

 
 

     چکش مناسب برای بلوک سیمانی3شکل

 )ابعاد به میلی متر( 



 

 

 
 

 متقاطع  زوج  آجرانتقال بار بر روی سیلهو    4شکل 

 )ابعاد به میلی متر ( 

 



 

 
 
 

 متقاطع  زوج  آجرانتقال بار بر روی سیلهو    4ادامه شکل 

 )بعاد به میلی متر ا( 



 

 

 
 

 قاب باالیی)   الف (
 

 
 

 قاب پایینی) ب (
 

 
     قاب  های مناسب برای آزمون اندازه گیری مقاومت چسبندگی مالت به بلوک های سیمانی5شکل 

 
 
 
 


