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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 وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 

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

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 

  .شر مي شودچاپ و منت) 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 

ود كه بر اساس مفاد بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي ش. 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 

ه شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه ب
  .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 
ني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايم

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

  . بندي آنرا اجباري نمايدكشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه
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 

ارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاند
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
 عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين

  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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 تعیـین مقاومـت     - قـسمت یـازدهم      – روش آزمـون   –کمیسیون استاندارد مالت بنایی       
ــده   ــخت شـــــ ــالت ســـــ ــشاری مـــــ ــشی و فـــــ   خمـــــ

  
  
  نمایندگی یا سمت  یسرئ

  پرهیزکار ـ طیبه
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای عمران(

    اعضاء
  پورخورشیدی ـ علیرضا

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن  )فوق لیسانس عمران(

  تدین ـ محسن 
  دانشگاه بوعلی سینا  )دکترای عمران(

  جوانبخت ـ امیر
  )فوق لیسانس معماری (

   مصرف سوخت کشورسازی سازمان بهینه

  حمیدی ـ عباس
فــــوق لیــــسانس مــــواد    (

  )ساختمانی
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  اکبر  رمضانیانپور ـ علی
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  )دکترای عمران(

  قاسمی ـ امیرمازیار رئیس
  )لیسانس عمران (

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

   هرمز–فامیلی 
  )دکترای عمران(

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  فیروزیار ـ فهیمه
  )لیسانس شیمی(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  قاسمی ـ هادی
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  )لیسانس مهندسی مواد(

  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه   مهناز-لنکرانی 
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  )لیسانس شیمی(

  
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  نمدمالیان اصفهانی ـ علیرضا 
  شرکت لیکا  )شناسی فوق لیسانس زمین(

  
  دبیر

  

  جعفرپور ـ فاطمه 
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  پیشگفتار
 تعیین مقاومت خمشی و - قسمت یازدهم– روش آزمون–بنایی  مالت«استاندارد 

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

جلسه كميته ملي استاندارد یکصدو هفتادو دومین در تهیه و تدوین شده و مسكن 

 قرار گرفته است، تصویب مورد ١٩/٦/٨٦مورخ ساختمانی های  و فرآورده ساختمان و مصالح

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

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

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

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 . تكميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرف

  .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 بينجامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد

  : كار رفته به شرح زير است نبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد بهم
BS EN 1015-11:1999، Methods of Test for Mortar for Masonry، Part 

11: Determination of Flextural and Compressive Strength of Hardened 
Mortar. 



 

ومت مقا تعیین - قسمت یازدهم–  روش آزمون–بناییمالت 
   سخت شده  تخمشی و فشاری مال

   
  

  و دامنه کاربردهدف  1
ـ  مقاومت خمشی و فشاری   گیری    روش اندازه استاندارد تعیین   هدف از تدوین این      هـای    هآزمون

  . گیری شده است مالت قالب

  

  مراجع الزامي  ٢
 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    

های  و تجدیدنظر  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 
  :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 -2اسـ 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 1386 سـ ــالت بنـ ــون  -، مـ    –روش آزمـ
  .)وسیله میز روانی به ( مالت تازهروانی تعیین -موسقسمت 

ای   تـوده یگیر نمونه - قسمت دوم -، مالت بنایی  1386سال   : 9150-2   استاندارد ملی ایران       2-4
  .های آزمایشی تهیه مالت مالت و )انبوهی(

2-5 EN ISO 6507-1:2005, Metallic materials, Vickers hardness test, Part 1: 
Test method.  
   

    اساس روش 3
 سـخت   )گیری شـده    قالب(مالت  ای منشور     مقاومت خمشی مالت از طریق بارگذاری سه نقطه       

مقاومت فشاری مـالت بـر روی دو قطعـه بـه دسـت آمـده از               . دشو شده تا شکست آنها تعیین می     

نـه  زمانی که مقاومت خمشی مورد نیاز نباشد، قطعات آزمو        . دشو  تعیین می  ،آزمون مقاومت خمشی  

د کـه بـه قطعـات آسـیبی         کرای از منشورهای مالت تهیه        توان به گونه    برای مقاومت فشاری را می    

  . دشووارد ن

   و اصطالحاتتعاریف  4

 :رود کار می  زیر به و اصطالحاتدر این استاندارد تعاریف

  آهک هوائی    4-1
بـا  ه و به آرامـی       متشکل از اکسید یا هیدروکسید کلسیم بود       اًعمدتکه  آهک هوائی آهکی است     

هـا زیـر آب سـخت          این نوع آهک   عموماً. دهد  اکسید کربن موجود در هوا واکنش نشان می         دی

  . ندارند و خواص هیدرولیکی شوند مین



 

    و وسایل الزم ها دستگاه 5
هنگامی که اجـزای قالـب      متشکل از یک قاب با جدارهای بازشونده،         های فلزی،   قالب   5-1

، پیوست الف شرح داده     1جزئیات در شکل    . دهد   خانه را تشکیل می    سهبسته شوند، یک قالب     

 .شده است

 بـا سـطح مقطـع مربعـی         ، غیر قابل جـذب،    متشکل از یک میله صلب      ،  زدن  میله ضربه   5-2

گوشـه    طول آن راست   صاف و نسبت به      1تمپرسطح ضربه زننده    .  میلیمتر 12 ± 1شکل با ابعاد    

  .   م است گر50 ± 1  زن میله ضربهجرم . است

 و رطوبـت    سلـسیوس  درجـه    20 ± 2داری دمـا در         با قابلیت نگـه    داری، محفظه نگه   5-3

  .  درصد65 ± 5 درصد یا  95 ± 5نسبی  

 . برای محکم نگهداشتن قالب سوار شده در وضعیتی راست گوشهگیره،  5-4

 .متر  ی میل150 × 175 چهار ورق، هر یک به ابعاد تقریبی خی سفید رنگ،نتنزیب   5-5

ظرفیـت جـذب     گرم بر متر مربـع و        200 ± 2 با جرم ویژه       کاغذ صافی جاذب آب،      5-6

  یــــک بــــه ابعــــاد تقریبــــی ورق هــــر 12 گــــرم بــــر متــــر مربــــع، 160 ± 20آب  

 . متر  میلی150 × 175 

 .های فوالدی داری قالب  با قابلیت نگهاتیلن، کیسه از جنس پلی  5-7

 .ت کافی برای پوشاندن قالب فوالدی با مساحای، دو صفحه شیشه  5-8

 .کاردک   5-9

                                                 
1 : Tamper 



 

 .ها آوری آزمونه داری و عمل ای نگه بر ،یک شبکه با بافت مثلثی شکل  5-10

  .ماله  5-11

  .  شرح داده شده است1-9 و 1-8 های های الزم در بند دستگاه

 برداری نمونه ٦

 برابر مقـدار مـورد      5/1 حداقل   یا لیتر   5/1 حجمحداقل  برای این آزمون، مالت تازه باید دارای        

انبـوهی  طریـق کـاهش نمونـه     و باید از   آزمون، هر کدام که بیشتر است، باشد      اجرای  یاز برای   ن

اختالط مواد  از   کردن یا تهیه آزمونه      ی با استفاده از دستگاه مقسم یا چهار قسمت         4-2بند   مطابق

 3-2بنـد    بوهی بایـد مطـابق    مالت در نمونه ان   روانی  میزان  . متشکل خشک و آب به دست آید      

  . دشوتعیین و گزارش 

 ین شـده در   یـ عت به مقدار    ،های مخلوط شده آزمایشگاهی باید پیش از آزمون         نمونه میزان روانی 

  .  رسانده شود4-2بند 

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

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

  . دن مورد آزمون قرار گیرکارایی تعیین شده،عمر 

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

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

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

  .  باید یادداشت شودط،روش اختالاین هرگونه انحراف از 



 

  ها  داری آزمونه سازی و نگه آماده  ۷
  کلیات   7-1

. دشـو سه آزمونه بایـد تهیـه       . ر باشند مت   میلی 160×40×40ها باید منشوری شکل به ابعاد         آزمونه

  شـش نیمـه آزمونـه     (وند  شـ   برای آزمون مقاومت فشاری، منـشورها بـه دو نیمـه شکـسته مـی              

  ). منشوری شکل

  
  سازی  آماده   7-2
  کلیات   7-2-1

  هــای  و مــالت) کنــدگیر شــده یــا کنــدگیر نــشده(چــسباننده هیــدرولیکی هــای پایــه  مــالت

 درصـد کـل جـرم چـسباننده         50ن جرم آهک هوائی بیشتر از        که در آ    را  آهک هوائی  -سیمان  

  . ، تهیه کنید2-2-7 مطابق بند ،ستنی

 که در آن جرم سیمان بیـشتر         را  آهک هوائی  -های سیمان     های پایه آهک هوائی و مالت       مالت

  .  تهیه کنید،3-2-7، مطابق بند یستننده ن درصد کل جرم چسبا50از 

  .  ارائه شده است1ها در جدول  داری آزمونه سازی و شرایط نگه آماده

در صورت لزوم چنانچه از مواد کندگیرکننـده  .  روز سه آزمونه تهیه کنید    28برای آزمون با عمر     

  . استهای بیشتری  در مالت استفاده شود، نیاز به آزمونه

ن را بـا     آ ،را تمیز کرده و برای جلوگیری از چسبیده شدن مالت به قالب سطوح داخلی             ها    قالب

  . الیه نازکی از روغن معدنی چرب کنید

  



 

 آهک هوائی با حداکثر جرم      -های سیمان     های هیدرولیکی و مالت     با چسباننده های    مالت    7-2-2
    درصد کل جرم چسباننده50آهک هوائی 

بـا   ،زن  وسیله میله ضـربه      به رات   مساوی پر کنید، هر الیه مال      در دو الیه تقریباً   قالب را با مالت     

 باالئی قالب تـراز     لبه و سطح آن را با       برداشتهمالت اضافی را با کاردک      .  کنید متراکم ضربه   25

  . داری کنید نگه 8-7سپس قالب را مطابق بند . کنید

  

 آهک هوائی با حداکثر جـرم سـیمان         -های سیمان     های پایه آهک هوائی و مالت       مالت    7-2-3
   درصد کل جرم چسباننده 50

اضالع جدارهای قالب باید نسبت بـه هـم در وضـعیت       ( شده و محکم شده با گیره        قالب سوار 

رنـگ  ای که روی آن دو الیه تنزیب نخی سـفید   را روی یک صفحه شیشه) راست گوشه باشند 

 را   مـالت   مـساوی پـر کنیـد، هـر الیـه          قالب را با مالت در دو الیه تقریبـاً        . قرار دارد، بگذارید  

  .  کنیدمتراکم ضربه 25  بازن وسیله میله ضربه به

  . ی قالب تراز کنیدی باالبا لبهمالت اضافی را با کاردک برداشته و سطح آن را 

شش الیه  . ی مالت قرار دهید   یدو الیه تنزیب نخی سفید رنگ را به طور محکم روی سطح باال            

  . بگذارید روی تنزیبرا کاغذ صافی جاذب آب 

داشـتن   ی قالب را با نگه    یای بپوشانید و سطح رو     کاغذ صافی جاذب آب را با یک صفحه شیشه        

 در تمـاس    ی کامالً یای رو   ای که صفحه شیشه     هگون به   ،ای به طرف پائین برگردانید      صفحه شیشه 

  . با قالب باشد

ای روی قالب برگردانده شده را با  دقت بردارید، شش الیه کاغذ صـافی جـاذب                   شیشهصفحه  

  . ای بپوشانید فحه شیشهص روی آن را با  را روی تنزیب قرار دهید و مجدداًآب



 

 در وضعیت اولیه خود برگردانده و آن را روی یک میز ثابت قرار دهید و بـه آن              مجدداًقالب را   

  .  کیلوگرم اعمال کنید5 ی تقریبوزنباری با 

ـ         . ای را بردارید    پس از سه ساعت، بار و صفحه شیشه        ب روی  کاغـذ صـافی جـاذب آب و تنزی

داشـتن   قالب را بـا نگـه  . ای بپوشانید  روی قالب را با صفحه شیشهریزید و مجدداً  قالب را دور ب   

.  در تماس با قالب باشـد      ی کامالً ای روی   ای که صفحه شیشه     های برگردانید، به گون     صفحه شیشه 

 و کاغـذ صـافی جـاذب آب و تنزیـب را     ای روی قالب برگردانده شده را بردارید   صفحه شیشه 

  . داری کنید نگه  3-7ب را مطابق بند سپس قال. دور بریزید

  

  آوری  داری و عمل شرایط نگه   7-3
دوره ارائـه   طـی   گاه، پس از      آن. اتیلن قرار دهید    های پلی   رطوبت یا در کیسه   قالب را در محفظه     

 آنها را روی یـک شـبکه بـا بافـت            سپس را از قالب خارج کرده و        ها  آزمونه،  1شده در جدول    

  .  نگهداری کنید1حت شرایط شرح داده شده در جدول مثلثی قرار داده و ت



 

  ها داری آزمونه سازی و شرایط نگه آماده  -  1جدول 
 سلسیوس  درجه20 ± 2داری در دمای  زمان نگه

  )روز(
  رطوبت نسبی

   درصد95 ± 5
 اتیلن  پلی  یا در کیسه از جنس

5 ± 65 
  درصد

  سازی  آماده  نوع مالت 

  در قالب 
روج پس از خ

  از قالب 
پس از خروج 

  از قالب 
  21  2  5   3-2-7بند   هوائیهای آهک  مالت

   آهک هوائی-های سیمان  مالت
   درصد 50 با حداکثر جرم سیمان 

  جرم کل چسباننده 
  21  2  5   3-2-7بند 

هوائی   آهک-های سیمان و سیمان مالت
   درصد 50با حداکثر جرم آهک 

  جرم کل چسباننده 
  21  5  2   2-2-7بند 

های  های با سایر چسباننده مالت
  هیدرولیکی 

  21  5  2   2-2-7بند 

  21  2  5   2-2-7بند   های کندگیر شده  مالت
  

 تعیین مقاومت خمشی   8

      دستگاه 8-1
باید الزامات ارائـه     ،2-8مشخص شده در بند     آهنگ  بار با    با قابلیت اعمال     ،گیری  دستگاه اندازه 

  بـین گاهی فـوالدی بـا طـول          دستگاه باید دارای دو غلتک تکیه     . ازد را برآورده س   2در جدول   شده  

ــی50 و 45  ــر   میل ــر و قط ــی10 ± 5/0 مت ــر باشــد  میل ــه . مت ــک تکی ــین دو غلت ــاهی فاصــله ب   گ



 

گـاهی     و در مرکز دو غلتک تکیه      استمتر و غلتک سوم دارای همان طول و قطر             میلی 100 ± 5/0 

از بین محورهای سه غلتک به طور موازی عبور داده          سه صفحه عمودی    ). 2شکل  (شود    مستقر می 

. دارد ها به صورت موازی بـاقی نگـه        شده تا آنها را با فواصل یکسان از یکدیگر و در جهت آزمونه            

 باید بتواند کمی حرکـت کنـد تـا امکـان توزیـع              ،گاهی و غلتک بارگذاری     های تکیه   یکی از غلتک  

  . دکنهای پیچشی فراهم   اعمال تنش نهبدون هرگو  رانواخت بار بر عرض آزمونه یک

  

  الزامات برای دستگاه آزمون  - 2جدول 
   حداکثر

  تکرارپذیری مجاز نیروها  
  )درصد نیروی اسمی(

  حداکثر
  مجاز نیرومیانگین  
  )درصد نیروی اسمی (

  حداکثر 
   ی صفر مجاز نیروخطای

  )دامنهدرصد نیروی (
0/2  0/2 ±  4/0 ±  

  

  روش آزمون  8-2
   سازی  مادهآ   8-2-1

گیری، یا زمان بیشتر در صورت استفاده از مـواد کندگیرکننـده               روز پس از قالب    28ها را     آزمونه

، و بالفاصله پـس از خـارج کـردن          )ای دیگر مشخص شده باشد      مگر آنکه به گونه   (در مالت ،    

 بـا یـک     ها را   سطوح غلتک بارگذاری و آزمونه    . داری، مورد آزمون قرار دهید      آنها از محیط نگه   

آزمونـه را از    .دشـو پارچه تمیز، پاک کنید تا هرگونه خاک یا سایر مواد چـسبیده شـده ، زدوده                 

نـده  دار  هـای نگـه     است روی غلتک  طرف سطحی که در تماس با سطح فوالدی مربوط به قالب            

  .قرار دهید



 

      بارگذاری 8-2-2
قـرار  ) بدون ضربه ناگهـانی   (نیه   نیوتن بر ثا   50 تا   10 آهنگنواخت با    ها را تحت بار یک      آزمونه

  .  ثانیه شکست رخ دهد90 تا 30ای که در مدت  به گونه. دهید

ترین محدوده مجاز مورد اسـتفاده        های با مقاومت کمتر، سرعت بارگذاری در پائین         برای مالت   :یادآوری

   .گیرد قرار می

 شـده را بـه محفظـه        هـای شکـسته     آزمونه. حداکثر بار اعمال شده را بر حسب نیوتن ثبت کنید         

  . داری کنید گیری مقاومت فشاری نگه داری برگردانده و در صورت نیاز برای اندازه نگه

  

 محاسبه و ارائه نتایج  8-3

  : متر مربع از معادله زیر محاسبه کنید ، را بر حسب نیوتن بر میلیf  مقاومت خمشی،

           2bd
Flf 5/1=      

  : که در آن 

F   نیوتن برحسباکثر بار اعمال شده به آزمونه حد ;  

l    متر  میلیبرحسبها،  فاصله بین محور غلتک;  

b    متر میلی برحسب عرض آزمونه ;  

d     متر  میلیبرحسبارتفاع آزمونه ;  

b و d شود  ابعاد داخلی قالب در نظر گرفته می .  

میانگین نتایج را   . تر مربع ثبت کنید   م   نیوتن بر میلی   05/0مقاومت خمشی هر آزمونه را با تقریب        

  .  محاسبه کنیدمربعمتر  نیوتن بر میلی1/0با تقریب 

  . پس از خروج از قالب را ثبت کنید عمر آزمونه همچنینعمر آزمونه و



 

  تعیین مقاومت فشاری 9
  دستگاه  9-1

 بایـد   ، 2-2-9 مـشخص شـده در بنـد         آهنـگ  با قابلیت اعمال بار بـا        گیری،   دستگاه اندازه  -الف

باید بتوانـد بـه صـورت آزاد         باالئی دستگاه    رکاب.  را برآورده سازد   2الزامات ارائه شده در جدول      

هـم کـج      نـسبت بـه   ها باید   رکاب ،رید، ولی هنگام بارگذا    قرارگیر  سطح آزمونه  روی و   کندحرکت  

 . نشوند

   مطـابق  HV600 بید تنگستن یا فوالد بـا سـختی حـداقل         ر از جنس کا   دو صفحه بارگذاری،   -ب

  متـر و ضـخامت       میلـی  40 ± 1/0متـر، عـرض        میلـی  0/40ها باید بـه طـول         صفحه.  باشد 5-2بند  

انـدازه     هـم  ،گیری  ابعاد برای عرض باید بر اساس میانگین چهار اندازه        رواداری  . متر باشند    میلی 10 

 . متر باشد  میلی01/0رواداری مربوط به تخت بودن سطح در تماس آزمونه باید . باشد

 صـفحه زیـری   . شـود   های بارگذاری اسـتفاده مـی        برای کمک به استقرار صفحه     ه فشار،  وسیل -پ

   سـطوح آن بایـد  رواداری تخـت بـودن    باید سخت و از جنس فـوالد آبدیـده بـوده و        فشارله  یوس

. دفراهم شو   آزمون باید  پائینی دستگاه  صفحهیت  مرکزایجاد   برای  وسیله یک. متر باشد    میلی 01/0 

قـرار گیـرد، بـه       نسبت به مرکز دسـتگاه     باید به طور متقارن       آبدیده با نقره   یدهای سخت فوال    پایه

متر و در جهت دیگـر،         میلی 3/0 اضافه  سمی منشور به  عرض ا برابردر یک جهت،    فاصله  ای که     گونه

زیـری بایـد بـا یـک        ی صـفحه    رویـ سـطح   . باشـد متر     میلی 8/0 اضافه  عرض اسمی منشور به   برابر  

هـای     برای مشخص کردن جهت محور طولی صفحه       ،ها  ه بزرگتر بین پایه   ، در جهت فاصل   نما  جهت

  .  شود گذاری  عالمت،بارگذاری

   



 

  روش آزمون    ۹-۲

 سازی  آماده  ۹-۲-۱

 در صورت استفاده از مـواد کندگیرکننـده در          ،یا زمان بیشتر   گیری   روز پس از قالب    28ها را       آزمونه

و بالفاصـله پـس از خـارج کـردن آنهـا از             ) ده باشد ای دیگر مشخص ش     مگر آنکه به گونه   (مالت  

 یـا   گردوغبـار هرگونـه   . محیط نگهداری یا پس از آزمون مقاومت خمشی، مورد آزمون قرار دهیـد            

سـطح بارگـذاری دسـتگاه      . گیری را از سطوح آزمونه بزدائیـد         قالب هنگامسایر مواد چسبیده شده     

دهیـد  رار  ای ق   ه و آزمونه را در دستگاه به گونه       و وسیله فشار را با یک پارچه تمیز پاک کرد         آزمون  

  ). جانبیجدار (که یکی از سطوح آن تحت بار قرار گیرد 

 یـا   رکـاب تـر     ای مرتب کنید که انتهای آن نسبت بـه لبـه نزدیـک              منشوری شکل را به گونه    آزمونه  

 و پـائینی یـا   هـای بـاالئی   رکابهائی که بین  آزمونه. متر باشد   میلی 16 ± 1/0های بارگذاری     صفحه

هـا را بـا دقـت         آزمونـه .  دور بریزید  ،کنند  فراهم نمی مکعبی از مواد جامد را      ،  های بارگذاری   صفحه

. گیـرد  ها تحـت بـار قـرار    رکابای که همه عرض سطوح در تماس با   گذاری کنید به گونه     عالمت

ک صـفحه   دهیـد، یـ     های بارگذاری و وسیله فـشار را مـورد اسـتفاده قـرار مـی                هنگامی که صفحه  

 مـشخص   یک جهت نمـا   ار که محور طولی آن موازی با        شبارگذاری را روی سطح باالئی وسیله ف      

آزمونـه را بـین     . اسـت  قرار دهید و مطمئن شوید که در تماس کامل روی همه سـطح               ،شده است 

 باشـد و    یـک جهـت نمـا     ای که محور طولی آن موازی بـا           های وسیله فشار قرار دهید به گونه        پایه

وسـیله  .  بگذارید ،که موازی با صفحه بارگذاری پائینی است      رگذاری دیگر را روی آزمونه      صفحه با 

  .  قرار دهید،گیری فشار را با دقت در مرکز صفحه بارگذاری دستگاه اندازه



 

 بارگذاری     9-2-2

ـ   500 به   50نواخت انجام دهید تا از        یک آهنگبدون ایجاد ضربه ناگهانی، بارگذاری را با         ر  نیوتن ب

  .  ثانیه رخ دهد90 تا 30ثانیه رسیده و شکست در مدت 

  . حداکثر بار اعمال شده را در مدت زمان آزمون ثبت کنید

  

 ه نتایجئمحاسبه و ارا   9-2-3

مقاومت . مقاومت فشاری آزمونه را از تقسیم حداکثر بار اعمال شده بر مساحت آن به دست آورید               

 1/0میانگین مقاومـت را بـا تقریـب         . متر مربع ثبت کنید      میلی  نیوتن بر  05/0هر آزمونه را با تقریب      

  . متر مربع محاسبه کنید نیوتن بر میلی

  .  آنها را پس از خارج شدن از قالب ثبت کنیدهمچنین عمرها و   آزمونهعمر

  

  زارش آزمون گ ۱۰
  : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

   ..... شماره استاندارد ملی ایرانمطابق    10-1

  .    محل، تاریخ و زمان برداشت نمونه انبوهی10-2

 4-2  بنـد  ها مطابق   آزمونمنبع اولیه برداشته شده و برای کلیه        ای است که از        نمونه ، این نمونه    :یادآوری

  . گیرد مورد استفاده قرار می

و نـام سـازمان     ) مـشخص بـودن   در صـورت    (روش مورد استفاده برای برداشت نمونه          10-3

  .بردار نمونه



 

    .2-2 و 1-2 های بندمطابق نوع، منشاء و مشخصات مالت     10-4

    .آزمونتاریخ انجام     10-5

  .آوری و شرایط نگهداری و عمل) گیری اختالط، قالب(سازی  آماده    10-6

گیـری    یعنی تاریخ و زمان اختالط، قالـب      (سازی نمونه برای آزمون       تاریخ و زمان آماده       10-7

  .)ها از قالب ا در صورت لزوم روش خارج کردن آزمونهی

   .شود گیری می اندازه 3-2بند  میزان روانی مالت مورد آزمون که مطابق    10-8

  .سن مالت هنگام آزمون    10-9

با مقاومت خمشی و مقاومت فشاری مالت       مقادیر منفرد   در صورت لزوم    (نتایج آزمون     10-10

متر مربع ارائـه    نیوتن بر میلی1/0 و مقدار میانگین با تقریب متر مربع ی نیوتن بر میل05/0تقریب  

   .)دشو می

  .مالحظات  10-11

  .نام و نام خانوادگی و امضاء آزمایشگر   10-12

  



 

  

  پیوست الف
  )الزامی(

  ها  سازی آزمونه های فلزی برای آماده  قالبمشخصات
  

 و باید به اندازه کافی سـخت بـوده تـا            متر است    میلی 8جدارهای قالب دارای ضخامت حداقل      

  . ها تغییر شکل نیافته و آسیب نبیند هنگام خارج کردن آزمونه

بـه  چارچوب قالب فلزی سوار شده را روی یک صفحه سخت با استفاده از پیچ محکـم کنیـد                   

تـوان     یـا مـی    ،2-2-7بنـد   مطـابق   د  شـو بنـدی      آب  کامالً ،شود  کاری می  ی که وقتی روغن   ا  گونه

ی قالب فلـزی را بـا اسـتفاده از گیـره محکـم کـرده تـا جـدارهای آن نـسبت بـه هـم                   جدارها

ای بـه     سپس چارچوب قالب فلزی سوار شده را روی یـک صـفحه شیـشه             . گوشه باشند   راست

  مطـابق  ر تماس بـا شیـشه باشـد         د  ای که قسمت زیری قالب کامالً        گونه طور آزاد قرار دهید به    

  .3-2-7بند 

  .  نشان داده شده است1 در شکل ،های منشوری شکل الب برای آزمونهای از طراحی ق نمونه

  . قالب سوار شده باید مطابق با الزامات زیر باشد

  متـر و طـول آن    میلـی 40 ± 1/0 عمق داخلی و عـرض هـر جـدار قالـب بایـد             :ابعاد   1-الف

  .  باشدمتر  میلی160 ± 4/0 

 03/0د تخت بوده و حداکثر پیچیـدگی آن          سطح هر جدار داخلی قالب بای      :تخت بودن    2-الف

 . متر باشد میلی



 

فلـزی  (ی صفحه زیر قالب     یهای قالب و بین سطح زیری قالب و سطح رو           اتصاالت بین قسمت  

  . متر باشد  میلی06/0باید تخت بوده و حداکثر پیچیدگی آن ) ای یا شیشه

 بایـد گونیـا     ،لـب اسـت    سطح هر جدار داخلی که عمود بر سطح زیری قا          :گونیا بودن    3-الف

همچنین گونیا بودن هر جدار قالب نسبت به        . متر انحراف داشته باشد      میلی 05/0بوده و حداکثر    

  . دشوجدار مجاور داخلی دیگر باید حفظ 

 0/1ی قالب باید با سطح زیـر قالـب مـوازی بـوده و حـداکثر                 یسطح رو   : بودن یمواز  4-الف

 . متر انحراف داشته باشد میلی

شـود    گیری می   که اندازه ،   Ra، سطحی هر سطح داخلی جدار قالب        زبری  : سطحی زبری  5-الف

  . متر باشد  میلی2/3باید بیشتر از ن

  
  گیری آزمونه   قالب برای قالب- 1شکل 



 

  
   متر ابعاد برحسب میلی

  
  

  بارگذاری محل : 1                

  

   آزمون مقاومت خمشی- 2شکل 
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