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 »بسمه تعالي «

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

. وضوع صورت ميگيردصاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با م
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 .ي دولتي باشدكنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانها

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 
داردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط پيش نويس استان

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

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((در استاندارد ملي شماره مندرج 
  .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي 

  .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 

نان از كيفيت منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمي
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
  .كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

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 

سسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤ
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
ام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انج

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  پیشگفتار
 تعیین چگالی انبوهی خشک – قسمت دهم - روش آزمون–بنایی مالت«استاندارد 

 مركز تحقيقات ساختمان و که به وسیله کمیسیون فنی مربوط در »مالت سخت شده 

ساختمان جلسه كميته ملي استاندارد یکصد و هفتاد و دومین دردوین شده تهیه و تمسكن 

  قرار گرفته است، اينكتصویب مورد ١٩/٦/٨٦مورخ  ساختمانی های  و فرآوردهو مصالح

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و ٣ به استناد بند يك ماده این استاندارد

  .شود  عنوان استاندارد ايران منتشر مي ه ب١٣٧١اه تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن م

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

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

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

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

  .ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

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

  . هماهنگي ايجاد شودالمللي هاي بيند امكان بين اين استاندارد و استانداردجامعه، در ح

  : كار رفته به شرح زير است منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به
BS EN 1015-10:1999, Methods of Test for Mortar for Masonry, Part 10: 

Determination of  Dry Bulk Density of Hardened Mortar. 



 

  – قسمت دهم–  روش آزمون–مالت 
   سخت شده مالتچگالی انبوهی خشک  تعیین 

   
  

  و دامنه کاربرد هدف    1
سخت   های    گیری چگالی انبوهی خشک مالت      روش اندازه ن  استاندارد تعیی هدف از تدوین این     

ک کـه از    های الیـه نـاز      های سبک وزن و متداول و مالت        این روش آزمون برای مالت    . است شده

  .  کاربرد دارد،شود ی با شکل منظم استفاده مییها آزمونه

  

  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  /  و   تاریخ چاپ 

 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       

  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است/ رین چاپ و آخ
  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

ــران   2-1 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 706 -1   اسـ ــایی  1386 سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ
  . مالت اندودکاری بیرونی و داخلی-قسمت اول



 

ــتاندارد م2-2 ــران     اسـ ــی ایـ ــال  : 706 -2لـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ
  . مالت برای کارهای بنایی-قسمت دوم

ــران  2-3 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

ــران  2-4 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150 -11  اسـ ــایی، 1386سـ ــون -مـــالت بنـ    – روش آزمـ
  . تعیین مقاومت خمشی و فشاری مالت سخت شده-قسمت یازدهم

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

  

     ساس روشا   ۳

آزمونه در شرایط    جرم   از تقسیم  ، سخت شده  چگالی انبوهی خشک یک آزمونه مشخص مالت      

 بـه   وری در آب در شـرایط اشـباع          هنگام غوطـه   ، حجم اشغال شده آن    برخانه   خشک شده در گرم   

  .آید دست می

  

  و وسایل الزمها  دستگاه   4
 آزمونه بـرای  دارنده سبد نگه درصد جرم کلی آزمونه و مجهز به یک   1/0با دقت    ،ترازو    4-1

  وری در آب  حالت غوطهتوزین آن در 

 60 ± 5یـا    سلـسیوس  درجـه    70 ± 5داری دما در     با قابلیت نگه   دار،  خانه تهویه  گرم    4-2

  سلسیوسدرجه 

   4-2بند  مطابق  ها، البق    4-3



 

 ها داری آزمونه نگهسازی و  برداری، آماده نمونه  5

 انـدازه سـنگدانه باشـد و در          برابر حـداکثر   50باید کمتر از    نمالت تازه   حجم  برای این آزمون،    

 برابر مقدار مورد نیاز برای انجام آزمـون، هـر کـدام کـه              5/1لیتر یا      میلی 50هیچ حالتی کمتر از     

از  بـا اسـتفاده      ،5-2بنـد    مطـابق  ،انبوهی کاهش نمونه    به وسیله آزمونه باید   . بیشتر است، نباشد  

 با اختالط مواد    ،ونه در آزمایشگاه   کردن یا از طریق تهیه آزم      دستگاه مقسم یا عمل چهار قسمتی     

 3-2بنـد     مالت در نمونه انبوهی بایـد مطـابق        روانیمیزان  . متشکل خشک و آب به دست آید      

  . تعیین و گزارش شود

  های مخلوط شده آزمایشگاهی باید پیش از آزمون به مقـدار معـین شـده در                 نمونه روانیمیزان  

  .  رسانده شود5-2بند  

 های تر از پیش پیمانـه       ومالت) اند  های تر آماده که کندگیر شده       مالت(های آماده مصرف      مالت

شوند، بایـد بـا عمـر          نمی گیری  اندازههای هیدرولیکی     چسبانندهبا   که آهک هوائی    -شده ماسه   

  . دن مورد آزمون قرار گیرکارایی تعیین شده،

گیـری     انـدازه  ،کن طول زمان اختالط باید از لحظه ریخته شدن همه مواد متشکل داخل مخلوط            

  . شود

 ثانیـه هـم زده      10 تـا    5 به مـدت     ، ماله یا کاردک   وسیله  بهپیش از آزمون، مخلوط باید به آرامی        

  . د، بدون آنکه به اختالط بیشتری نیاز باشدشوشود تا از گیرش کاذب و غیره جلوگیری 

  . دشو باید یادداشت طهرگونه انحراف از روش اختال

سـازی و    متشکل از سه آزمونه تهیه شده در قالـب باشـد، شـکل، آمـاده              نمونه مورد آزمون باید     

  .  باشد4-2داری آنها باید مطابق بند  نگه



 

  روش آزمون    6
  خشک کردن تا رسیدن به جرم ثابت    6-1

.  تا رسیدن به جرم ثابـت خـشک کنیـد          سلسیوس درجه   70 ± 5گرمخانه با دمای    آزمونه را در    

 60 ± 5اسـتایرن منبـسط شـده، دمـای            پلـی  هـای   شکل آلی، ماننـد دانـه     های با مواد مت     نمونهبرای  

رسـد کـه دو     به جرم ثابـت مـی    هنگامیآزمونه  .  را برای خشک کردن استفاده کنید      سلسیوس درجه

درصـد   2/0نباید بـیش از      از طول دوره خشک کردن       پس ساعت   2زمانی   به فاصله    ،توزین متوالی 

 خانـه    مالت سخت شده خشک شـده در گـرم         جرم آزمونه . جرم آزمونه خشک تفاوت داشته باشد     

  .  کیلوگرم گزارش کنیدبرحسب درصد 1/0با تقریب  ، ms, dry ،را

  
   وری غوطه به روشتعیین حجم آزمونه    6-2

ور کنیـد تـا در جـرم ظـاهری آن             غوطـه درجـه سلـسیوس      20 ± 2 آزمونه را در آب با دمای       

 دقیقه  15 دو توزین متوالی در فاصله زمانی        که  ای    گونهبه  د،  شوگونه افزایش بیشتری مشاهده ن     هیچ

را زمونـه   آ.  درصد جرم آزمونه تفاوت داشته باشـد       2/0نباید بیش از     ،وری   از طول دوره غوطه    پس

با تقریـب   ms , Sat  را، آن اضافی با یک پارچه مرطوب، وزن کنید و جرمبکردن آ پس از خشک

  .  درصد به کیلوگرم گزارش کنید1/0

  . دشو توزین در آب تعیین وسیله بهتواند  حجم آزمونه می

 در آویـزان و کـامالً  خالی، از تـرازو  سـبد بگذارید تا ترازو به تعادل برسد و مطمئن شـوید کـه       

 در یـک    ، بـدون آن   بار دیگـر   را با آزمونه و    سبدگیری وزن،     هنگام اندازه . استور    مخزن آب غوطه  

هـای   محبوس شدن حبـاب از .  قرار دهید سبددر   خیس را     آزمونه .و برید  در آب فر   ،عمق مشخص 



 

برحـسب  وری  را در وضـعیت غوطـه   ،ms , i ید و جرم آزمونه،کنهوا در اطراف آزمونه جلوگیری 

  . گزارش کنید کیلوگرم

  .آید دست میبه  (m3) مکعب متر برحسبحجم آزمونه از فرمول زیر 

   

wρ
is,msats,m

sV
−

=  

  

  :که در آن

 ms , Sat     کیلوگرمبرحسبجرم آزمونه مالت سخت شده اشباع شده  (kg)؛   

ms , i       کیلوگرمبرحسب ور در آب غوطهآزمونه مالت سخت شده ظاهری جرم  (kg)؛   

ρw         کیلوگرم بر متر مکعببرحسبچگالی آب  (kg/m3)؛   

Vs        متر مکعببرحسب حجم آزمونه مالت سخت شده  (m3) .  

  
  و ارائه نتایج محاسبه 7

بـه دسـت    ، Vs ، آنحجمبـر  ms, dry  جـرم، تقسیم از ،چگالی انبوهی خشک هر آزمونه مالت

 کیلوگرم بر متر مکعـب هـر آزمونـه    10 با تقریب ،از مقادیر منفرد گرد شده  ،مقدار میانگین . آید  می

  . دشو  محاسبه می،مالت

  



 

  گزارش آزمون   8
  :  باشدگزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر

   .... ایران شماره  استاندارد ملیمطابق    8-1

  .   محل، تاریخ و زمان برداشت نمونه انبوهی 8-2

مورد اسـتفاده   ها    برای کلیه آزمون  برداشت شده و     5-2بند  مونه از نمونه انبوهی مطابق      آزاین     :یادآوری

  . گیرد میقرار 

و نـام   )  مـشخص بـودن    در صـورت  (هی   استفاده برای برداشت نمونه انبو      مورد   روش   8-3

  .کننده سازمان برداشت

    . 2-2 و 1-2 هایبند  مالت مطابقمشخصاتو منشاء    نوع،  8-4

     .تاریخ و زمان آزمون    8-5

گیـری یـا    یعنی تاریخ و زمـان اخـتالط، قالـب     (تاریخ و زمان تهیه آزمونه برای آزمون            8-6

  .)روش خارج کردن از قالب

  . تعیین شده است3-2ان روانی مالت مورد آزمون که مطابق بند    میز 8-7

  . ها شامل تعداد، ابعاد، جرم و غیره در صورت لزوم جزئیات آزمونه    8-8

 10 گرد شـده بـا تقریـب         ،خشکو میانگین چگالی انبوهی     مقادیر منفرد   (نتایج آزمون       8-9

   .)کیلوگرم به متر مکعب

  .  مالحظات8-10

  .و نام خانوادگی و امضاء آزمایشگرنام    8-11
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