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 »بسمه تعالي «

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

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

. صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد
سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، 

توليدكنندگان ،مصرف : املفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ش
پيش نويس استانداردهاي .كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

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

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي 
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط 
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 . چاپ ومنتشرمي گردداستاندارد ملي 
تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 

  .تصويب رسيده باشد
استاندارد ميباشد كه در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي 

تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي 
  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد

 در قانون به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت 
محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي 

براي محصوالت مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي . 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 

ي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيط
بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، 

ويج سيستم بين المللي تر. 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 

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 تعیـین مقاومـت     - قـسمت دوازدهـم    – روش آزمـون   –یون استاندارد مالت بنایی     سیمک
  های اندودکاری بیرونی و داخلی سخت شده، به مصالح زیرکار  چسبندگی مالت

  نمایندگی یا سمت  رئیس

  پرهیزکار ـ طیبه

  )دکترای عمران(
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

    اعضاء

  پورخورشیدی ـ علیرضا

  )انس عمرانفوق لیس(
  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

  تدین ـ محسن 

  )دکترای عمران(
  دانشگاه بوعلی سینا

  جوانبخت ـ امیر

  )فوق لیسانس معماری (

  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

  حمیدی ـ عباس

ــواد    ( ــسانس مـ ــوق لیـ فـ
  )ساختمانی

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  کبر ا رمضانیانپور ـ علی

  )دکترای عمران(
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر



 

  قاسمی ـ امیرمازیار رئیس

  )لیسانس عمران (

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  وند ـ محمد زینی

  )لیسانس شیمی ( 
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  عباسی ـ محمد حسین

 )لیسانس مهندسی مواد(
 یرانموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا

   هرمز–فامیلی 

  )دکترای عمران(
  دانشگاه علم و صنعت ایران

   مهناز-لنکرانی 

  )فوق لیسانس معماری(
  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

  محمدحسین-  ماجدی اردکانی

  )لیسانس شیمی(

  

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  نمدمالیان اصفهانی ـ علیرضا 

  )شناسی فوق لیسانس زمین(
  کت لیکاشر

    دبیران

  جعفرپور ـ فاطمه 

  )لیسانس شیمی (
  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن



 

  فیروزیار ـ فهیمه

  )لیسانس شیمی(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

    

 



 

 پیشگفتار
 تعیین مقاومت چسبندگی – قسمت دوازدهم - روش آزمون –بنایی مالت«استاندارد 

 که به وسیله » ی سخت شده، به مصالح زیرکاربیرونی و داخل های اندودکاری مالت

کمیسیون فنی مربوط در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهیه و تدوین شده در یکصد 

های ساختمانی  و هفتاد و دومین جلسه كميته ملي استاندارد ساختمان و مصالح و فرآورده

 استناد بند يك ماده  مورد تصویب قرار گرفته است، اينك این استاندارد به١٩/٦/٨٦مورخ 

 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ٣

  .شود  عنوان استاندارد ايران منتشر مي  به١٣٧١

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

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

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

  .اده كردايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استف

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

  .المللي هماهنگي ايجاد شود جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين

  : كار رفته به شرح زير است منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به
BS EN 1015-12:2000, Methods of Test for Mortar for Masonry, Part 12: 

Determination of Adhesive Strength of Hardened Rendering and Plastering 
Mortars on Substrates. 
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مقاومت  تعیین – قسمت دوازدهم– آزمون روش –مالت 
  سخت شده،  و داخلیکاری بیرونیاندودهای   ت مالچسبندگی

  ه مصالح زیرکار ب 
  

    و دامنه کاربردهدف 1
هـای انـدود       مـالت  چـسبندگی مقاومت  گیری    روش اندازه استاندارد تعیین   هدف از تدوین این     

  . است زیرکار و داخلی بهبیرونی 

  

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

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       

  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است/ آخرین چاپ و 
  :اجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است استفاده از مر

   – روش آزمـــون-، قطعـــات بنـــایی 1386ســـال   : 9173    اســـتاندارد ملـــی ایـــران  2-1
  . بتنی-گیری ضریب جذب آب ناشی از مویینگی برای قطعات بنایی اندازه

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

  



 

ــران  2-3 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 706 -2    اسـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــی-، مـ ــا   ویژگـ    –هـ
  . مالت برای کارهای بنایی-قسمت دوم

ــران  2-4 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-3   اسـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  ).وانیوسیله میز ر به( تعیین روانی مالت تازه -قسمت سوم

ــران  2-5 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال : 9150-11  اسـ ــایی1386 سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین مقاومت خمشی و فشاری مالت سخت شده-قسمت یازدهم

ای   گیـری تـوده      نمونه - قسمت دوم  -، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2  استاندارد ملی ایران      2-6
 .های آزمایشی مالت و تهیه مالت) انبوهی(

 

     ساس روشا   ۳ 

بـه صـورت     بار مستقیم کـه      به روش اعمال  چسبندگی بر اساس حداکثر تنش کششی،       مقاومت  

گیـری     انـدازه  اسـت، زیرکـار   مـصالح    روی یـک      یا داخلی  بیرونی اندودهای    عمود بر سطح مالت   

 ، چـسبیده اسـت     آزمونـه  سطح مالت که به    1ویژه   کشش یک صفحه  بار کششی از طریق     . دشو می

  . آید بار شکست بر مساحت آزمونه به دست میتقسیم مقاومت چسبندگی از . دشو یاعمال م

  
  و وسایل الزم ها دستگاه   4  

نـزن یـا      ساخته شده از فـوالد زنـگ      ). 1شکل  ( شکل ناقص،   ای مخروطی    حلقه قالب   4-1

حداقل ضـخامت جـدار   . متر  میلی25 ± 5/0 و ارتفاع متر  میلی 50 ± 1/0برنجی، با قطر داخلی     

   قطـر خـارجی در قـسمت زیـر قالـب بایـد             ومتـر    میلـی  0/5قالب در قسمت باالی قالب بایـد        

 . متر باشد   میلی51 ± 1/0 

                                                 
1 -Pull-Head Plate 



 

 متر   میلیبرحسبابعاد 

  
     ای با لبه مخروطی استوانه  قالب - 1شکل 

  

متر و ضـخامت   ی  میل50 ± 1/0 نزن با قطر زنگ ساخته شده از فوالد    ،ویژه های  صفحه   4-2

 نیـروی کشـشی     گیـری    انـدازه  رابط مرکزی برای اتصال به دستگاه     دارای  متر و      میلی 10حداقل  

      مستقیم

  کریالت آ بر پایه رزین، مانند رزین اپوکسی یا رزین متیل متاچسب،  4-3

متر، مناسب برای بریدن       میلی 50 با مته دارای قطر داخلی اسمی        گیری،  دستگاه مغزه    4-4

 مونه از مالت سخت شده و مصالح زیرکار ن



 

 برای آزمون نیروی کششی مـستقیم و بـا ظرفیـت و حـساسیت               گیری،  دستگاه اندازه    4-5

این دستگاه باید قابلیت اعمال بار را از طریـق رابـط مناسـب              . 7مناسب برای آزمون مطابق بند      

دستگاه بایـد مطـابق     . اشدد، دارا ب  کن که از نیروهای خمشی جلوگیری می       ویژه صفحهمتصل به   

 .  باشد1الزامات ارائه شده در جدول 

 و  سلـسیوس   درجـه  20 ± 2ها در دمای      گهداری آزمونه  با قابلیت ن   داری، محفظه نگه    4-6

  درصد 65 ± 5رطوبت نسبی 

  

  گیری الزامات برای دستگاه اندازه   - 1جدول 
  حداکثر

   تکرارپذیری مجاز نیروها

  )درصد نیروی اسمی(

  اکثر حد

  خطای میانگین مجاز نیروها

  )درصد نیروی اسمی(

  حداکثر 

  خطای مجاز نیروی صفر 

  ) نیرو محدودهکثردرصد حدا(

0/2  0/2 ±  4/0 ±  

  

 ها  سازی نمونه برداری و آماده نمونه   5  

 کلیات  ۵-۱

د  برابر مقـدار مـور     5/1 لیتر یا حداقل     5/1 باید دارای حداقل حجم      ،مالت تازه برای این آزمون    

   کـاهش نمونـه انبـوهی      روشنیاز برای انجام آزمون، هر کدام که بیشتر است، باشـد و بایـد از                

 تهیـه آزمونـه بـا       به وسـیله  یا عمل چهار قسمتی یا       با استفاده از دستگاه مقسم       6-2بند   مطابق 

  .  به دست آید،اختالط آب و سایر مواد متشکل در آزمایشگاه



 

  های تهیه شده آزمایشگاهی  مالت ۵-۲
گیـری    کـن انـدازه     طول مدت اختالط باید از لحظه ریختن کلیه مواد متشکل در داخل مخلـوط             

 4-2بنـد    مطـابق  باشـد و     6-2بنـد میزان روانی مالت باید مطابق مقدار مشخص شده در          . شود

 دقیقه پـس از کامـل شـدن اخـتالط           10روش آزمون نباید حداقل     . دشوگیری و گزارش      اندازه

 بـه پایـان رسـد    ،برداری مشخص شده مالت عمر قابلیت بهرهدت زمان شروع شود و باید در م     

ای دیگـر     بـه گونـه   ، مگر آنکه توسط تولیدکننده      ) دقیقه پس از کامل شدن اختالط      30 اًترجیح(

  . اعالم شده باشد

  ) های آماده مالت(های تهیه شده آزمایشگاهی  ی به غیر از مالتیها مالت ۵-۳
های تر از پیش پیمانـه        مالتو) اند  تر آماده که کندگیر شده    ای  ه  مالت(های آماده مصرف      مالت

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

  . دن مورد آزمون قرار گیرکارایی تعیین شده،عمر 

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

. شود تا از گیرش کاذب جلوگیری به عمل آید، بدون آنکه به زمان اختالط بیشتری نیـاز باشـد                  

  . دشو تعیین 4-2بند  میزان روانی مالت در نمونه انبوهی باید مطابق

  

 ها  داری آزمونه سازی و نگه آماده ۶

   مصالح زیرکار  ۶-۱
ی استفاده در یـک زمینـه مـشخص تولیـد            که برا   یا داخلی  بیرونی کاریهای اندود   برای سیستم 

ها یا بتن در جا ریختـه و   های سیمانی، پانل شوند، یعنی آجر رسی یا آجر ماسه آهکی، بلوک          می



 

استفاده قـرار   غیره، این مصالح باید در شرایط خشک شده در هوا به عنوان آزمونه زیرکار مورد                

 بایـد   ،مـشخص بـودن   در صـورت     ، قطعات مورد اسـتفاده در زیرکـار       موئینهجذب آب   . گیرند

مـصالح  هنگـامی کـه     .  مورد آزمون قرار گیـرد     1-2د، یا در صورت لزوم مطابق بند        شوگزارش  

   بتنـــی مـــستطیل شـــکل بـــه ابعـــاد حـــداقلهـــای مـــشخص نیـــست، پانـــل کـــار پـــشت

  . متر باید به عنوان زیرکار مورد استفاده قرار گیرد  میلی50 و ضخامت 550 × 150

هـای معمـولی بـا حـداکثر انـدازه        و با استفاده از سنگدانه55/0ب به سیمان   بتن باید با نسبت آ    

گیری شده بایـد تـراز    ی زیرکار قالبیسطح رو.  یک سوم ضخامت پانل تهیه شودل معاد،ها  دانه

قبـل از   ساعت 24 تا 6 زماندر . دشوبا ماله چوبی صاف شده و برای دستیابی به سطح مناسب        

 یـا   بیرونیسیستم اندودکاری   هنگام اجرای   . طح زیرکار برس زده شود    به آرامی س  انجام آزمون،   

 5-2هـا بایـد تحـت شـرایط بنـد             پانـل . ز کمتر باشد   رو 28های بتنی نباید از       ، سن پانل  داخلی

  . آوری شوند عمل

  . دهند  را ارائه می الزم مقاومت چسبندگی،های بتنی به عنوان یک مصالح زیرکار پانل معموالً :یادآوری

  

  اجرای مالت روی مصالح زیرکار  ۶-۲
نحـوه  هـای تولیدکننـده و       مطابق توصـیه    مورد نظر،  مخلوط مالت تازه باید روی مصالح زیرکار      

داشـته   عمـودی نگـه   اجرا، به طور  مصالح زیرکارباید در طول زمان      . دشو، اجرا   کاربرد در کارگاه  

ه گونـه دیگـری مـشخص       ، مگرآنکه ب  باشدمتر   میلی 10 ± 1 کلی الیه مالت باید       ضخامت. شود

  .دوش



 

   مورد آزمون  سطوح ۶-۳
   کلیات   6-3-1

متر از الیه مالت بریده شود، در          میلی 50 با قطر تقریبی     ای شکل،    دایره  مورد آزمون باید   سطوح

.  انجام شود  3-3-6 و در مورد مالت سخت شده مطابق بند          2-3-6 تازه مطابق بند      مورد مالت 

  . پنج آزمونه باید تهیه شود. دشود برای هر آزمونه ثبت  بای، مورد آزمونسطحقطر دایره 

  

   مالت تازه 6-3-2
، را 1-4بنـد  مطابق  ،مخروطی ای با لبه قالب استوانهپس از اجرای الیه مالت و گیرش اولیه آن،          

 حلقه را به آرامی از طرف لبه تیز داخل الیه          .تمیز و با یک الیه نازک روغن معدنی، چرب کنید         

هـا و     حداقل فاصله بین حلقه   .  زیرکار برقرار شود   با مصالح بچرخانید تا تماس کامل     مالت تازه   

متـر     میلـی  50 بایـد    ،هـای منفـرد     های آزاد مصالح زیرکار اندود شده و فاصله آزاد بین حلقه            لبه

  . باشد

مالت اندود چرخانده شـده و در  با دقت از روی مصالح زیرکار که به آرامی داخل   ها باید     حلقه

 شـکی   سـازی   چنانچه در حـین آمـاده     . ندواس با مصالح زیرکار قرار گرفته بودند، برداشته ش        تم

 ، آزمونه دیگـری بایـد بریـده و          الزم را ندارند   چسبندگیی بریده شده    ها  آزمونه وجود دارد که  

  . دشوداری   نگه4-6مطابق روش ارائه شده در بند 

  



 

  های سخت شده   مالت6-3-3
دسـتگاه  هـا بایـد بـا اسـتفاده از            ، آزمونـه   و داخلـی   بیرونـی اندود  های    آوری مالت   پس از عمل  

  مغــزه بایـد از داخــل مـصالح زیرکــار بـا عمــق تقریبــی   . بریــده شـوند  4-4بنـد  ، گیــری مغـزه 

  . دیده باید کنار گذاشته شوند های آسیب آزمونه. متر تهیه شود  میلی2 

  آوری  داری و عمل شرایط نگه ۶-۴
 روز در   7ت  دهای اندود شـده بایـد بـه مـ           ه کافی سخت شد، آزمونه    هنگامی که مالت به انداز    

اتیلن در شرایط هوابندی شـده قـرار          یک کیسه از جنس پلی    در ،سلسیوس درجه   20 ± 2دمای  

 دمای  اب شرایط  روز در  21به مدت   در محیط   ها باید از کیسه خارج شده و          سپس آزمونه . گیرند

  . داری شوند  نگه6-4بند مطابق درصد  65 ± 5 و رطوبت نسبی سلسیوس  درجه20 ± 2ثابت

  روش اجرای آزمون    7  
 از مالیـده شـدن چـسب    . مورد آزمون با استفاده از چسب، بچسبانید     سطحها را در مرکز      صفحه

  . یدکن مورد آزمون جلوگیری سطحاضافی به اطراف 

داری، مورد آزمـون     گه ن یط بالفاصله پس از خارج کردن آنها از مح        ، روز 28ها را در سن       آزمونه

سطح عمود بر   (بار کششی ،  صفحه به وسیله ها     به آزمونه  ،با استفاده از دستگاه آزمون    . قرار دهید 

 و بـا یـک سـرعت        )شـوک (تکانـه   بـار را بـدون      . 2-4بنـد   مطـابق    ،اعمال کنید ) مورد آزمون 

مـت چـسبندگی    مقاوای باشد که با توجه به          بارگذاری باید به گونه    آهنگ. وارد کنید یکنواخت  

انجـام گیـرد و      N/(mm2.s) ۱۰۰/۰ تـا  N/(mm2.s) ۰۰۳/۰ دامنـه ورد انتظار، ازدیاد تنش در      م

هنگـامی کـه حالـت      . بار شکست را ثبت کنید    ). 2جدول  ( ثانیه رخ دهد     60 و   20شکست بین   

، آزمـون مـردود     باشـد و مـالت     صـفحه تگی در الیه چسبندگی بین      سیخشکست به صورت گ   

  . است



 

   بارگذاریهنگآ - 2جدول 
  مقاومت چسبندگی مورد انتظار

(N/mm2) 

   بارگذاریآهنگ

(N/mm2.S)  
  010/0 تا 003/0 2/0کمتر از 

  025/0 تا 011/0  5/0  کمتر از تا2/0

   050/0 تا 026/0   0/1تا  5/0

  100/0 تا 050/0  0/1بیشتر از 

  ارائه نتایج   8
  مقاومت چسبندگی   8-1

متر مربـع محاسـبه        نیوتن بر میلی   05/0 را از فرمول زیر با تقریب        منفردهای چسبندگی     مقاومت

  . کنید

A
uF

uf =  

  :که در آن 

fu     متر مربع  نیوتن برمیلیبرحسبمقاومت چسبندگی (N/mm2)؛   

Fu    نیوتنبرحسب بار شکست  (N)؛   

A     متر مربع  میلیبرحسبای شکل  مساحت آزمونه استوانه (mm2)؛   

متر مربـع    نیوتن بر میلی  1/0ز مقادیر منفرد پنج آزمونه با تقریب        امقاومت چسبندگی را    میانگین  

  هـای   شـود، در شـکل      نتایج صحیح مـی   های احتمالی گسیختگی که منجر به         الگو. محاسبه کنید 

دهـد، یعنـی       رخ   4 و   3هـای      گسیختگی مطابق شـکل    یالگوزمانی که   .  ارائه شده است   4 تا   2 

، نتـایج بایـد بـه عنـوان مقـادیر حـد         یـست زیرکار ن / مالت  ه گسیختگی در حد فاصل      گون هیچ



 

این مقادیر باید برای محاسبه مقـدار میـانگین مقاومـت چـسبندگی             . تر در نظر گرفته شود      پائین

  . صحیح باشد

  
   مالت-3        صفحه -1

   مصالح زیرکار-4         الیه چسب-2

  الف  گسیختگی یالگو - 2شکل 
   مقدار به دست آمده،زیرکارمصالح  گسیختگی در حد فاصل بین مالت و – چسبندگی  گسیختگی (

  ). مقاومت چسبندگی استبرابر از آزمون 
  

  
   گسیختگی ب یالگو -  3شکل 

  مقاومت چسبندگی بیشتر از مقدار،  گسیختگی در مالت به تنهائی – گسیختگی پیوستگی (
   .) به دست آمده از آزمون است



 

  
  

   گسیختگی پیالگو  - 4شکل 
  مقاومت چسبندگی بیشتر از مقدار ،  گسیختگی در مصالح زیرکار–گسیختگی پیوستگی (  

   ).به دست آمده از آزمون است



 

      گزارش آزمون ۹
  : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

 ...... ایران شماره استاندارد ملی    ۹-۱

  .نمونه انبوهی محل، تاریخ و زمان برداشت    ۹-۲ 

  .بردار نمونهاستفاده شده برای برداشت نمونه انبوهی و نام سازمان  روش درصورت لزوم   ۹-۳

   .3-2 و 2-2های مطابق بند مالت خصوصیاتنوع، منشاء و     ۹-۴

   .سازی روش آماده    ۹-۵

 قطعات  هدر صورت لزوم نوع و توصیف مصالح زیرکار شامل ضریب جذب آب موئین                ۹-۶

  .بنائی مربوط به زیرکار 

  . هدکنندیآوری ویژه مصالح زیرکار مطابق دستورالعمل تول هرگونه عمل    ۹-۷

  .تاریخ و زمان آزمون   ۹-۸

  .شده استگیری   اندازه4-2بند  میزان روانی مالت مورد آزمون که مطابق   ۹-۹

  .در صورت لزوم جزئیات آزمونه شامل شماره، ابعاد و غیره   ۹-۱۰

گـرد شـده    متـر مربـع        نیوتن بر میلی   05/0با تقریب   چسبندگی که   مقادیر منفرد مقاومت      ۹-۱۱

 شکـست   الگوصیف  و تو متر مربع      نیوتن بر میلی   1/0با تقریب   گرد شده   مقدار میانگین   است و   

  .4 تا2های  مطابق شکل

  .مالحظات   ۹-۱۲

  .خانوادگی و امضاء آزمایشگر نام و نام   ۹-۱۳
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