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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                                                                                                                         
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »ها ويژگي –براي بنايي) روان مالت( يدوغابمالت  «

  
  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  علي، مزروعي

  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    :دبيران
  جعفرپور، فاطمه

  )كارشناس شيمي(
  

  راه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات 

  فيروزيار، فهيمه
  )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا

  اميدظهير، محمدرضا
  )شناسي ارشد زمين  كارشناس(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  پورخورشيدي، عليرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  ز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيمرك

  ترك قشقائي، سيمين
  )كارشناس شيمي(
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

  خليلي جهرمي، كيان
  )گرايش سازه -كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ابوالحسن فر، امينر
  )دكتراي مهندسي ژئوتكنيك(
  

  اختماني ايرانشركت كلينيك س

  رئيس قاسمي، اميرمازيار
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  موسي، كلهري
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  
  

  شركت شيمي ساختمان
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  محمدحسين، ماجدي اردكاني
  )محيط زيست -كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  زيمركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسا

  محمدكاري، بهروز
  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  نمدماليان اصفهاني، عليرضا
  )دكتراي مديريت(
  

  شركت ليكا

  سارا، مهرگان
  )كارشناس شيمي(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ويسه، سهراب
  )دكتراي مهندسي معدن(
  

  سازيمركز تحقيقات راه، مسكن و شهر
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  فهرست مندرجات

 صفحه  عنوان

 ب سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  گفتار پيش

  1  كاربرد و دامنههدف       1
  1  مراجع الزامي      2
  2  مواد و مصالح      3
  2  مواد چسباننده      3-1
  2  مواد افزودني حباب هواساز   3-2
  2  سنگدانه   3-3
  2  آب    3-4
  2  مواد افزودني   3-5
  3  مواد افزودني براي مالت دوغابي خودتراكم   3-5-1
  3  كننده پمپاژ مواد كمك   3-6
  3  مواد ضد يخ   3-7
  3  داري مواد و مصالح نگه   3-8
  3  نوع و نسبت اجزاي متشكل مالت دوغابي      4
  3  نوع مالت دوغابي    4-1
  4  مالت دوغابي ريزدانه    4-1-1
  4  دانه مالت دوغابي درشت    4-1-2
  4  نسبت اجزاي متشكل كالت دوغابي      4-2
  4  مالت دوغابي غيرخودتراكم     4-2-1
  4   مالت دوغابي خودتراكم     4-2-2
  5  كردن و ساخت مالت دوغابي پيمانه    5
  5  كردن مواد و مصالح پيمانه    5-1
  6  هاي ساخت روش    5-2
  6  دهنده مالت دوغابي با آب در كارگاه اختالط مواد تشكيل    5-2-1
  6  حمل مالت دوغابي آماده به كارگاه    5-2-2
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  پيش گفتار
  

ايـن  . تدوين شـد   1385 نخستين بار در سال »ها ويژگي  –براي بنايي) وان مالتر( يدوغابمالت «استاندارد 
و تأييـد   و شهرسـازي  مسـكن راه، مركـز تحقيقـات   توسـط  هادهاي رسيده و بررسـي  استاندارد براساس پيشن

 اجـالس  چهارصـد و سـي و ششـمين    در و ين بار مورد تجديدنظر قرار گرفـت لواهاي مربوط براي  كميسيون

 شـد  تصـويب  30/7/92 مـورخ سـاختماني  هاي  مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملي ةكميت

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون 3 ةماد يك بند استناد بهاندارد اين است اينك.

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي نداردهاياستا

بنـابراين،   .گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
  .شود مي 1385سال  8871ستاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره اين ا

  
  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است

ASTM C476:2010 , Standard Specification for Grout for Masonry. 
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 ها ويژگي –براي بنايي) روان مالت(مالت دوغابي  
  
  هدف  و دامنه كاربرد   1

منظور استفاده  دانه به ريزدانه و درشت يدوغابمالت مشخصات دو نوع هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين 
 يدوغابمالت  رده دوبه  ،)دانه ريزدانه و درشت( يدوغابمالت هر دو نوع . در ساخت و ساز بنايي است

 يدوغابمالت و ) دارد يكي از طريق كوبيدن يا لرزاندننياز به تراكم مكانهنگام ريختن ( غيرخودتراكم
 غيرخودتراكم يدوغابمالت  .شود بندي مي دهنيز ر )هنگام ريختن نياز به تراكم مكانيكي ندارد( خودتراكم

براساس الزامات مقاومتي  خودتراكم يدوغابمالت و براساس نسبت اجزاي متشكل يا الزامات مقاومتي 
  .است ،شده تعيين

  
  لزاميراجع ام  2

ها ارجاع داده شده است و بدين  مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن
يا / در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و . ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

بنابراين بهتر است كاربران ذينفع . تها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيس تجديدنظر، اصالحيه
امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار  اين استاندارد، 

يا تجديدنظر آن مدارك الزامي / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و . دهند
  .ارجاع داده شده موردنظر است

  :فاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است است
  .ها ويژگي – آهك زنده براي مصارف ساختماني ،1380سال  ، 5717 شماره استاندارد ملي ايران   1 -2
  .ها ويژگي –سيمان پرتلند  ،1378سال  ، 389 شماره استاندارد ملي ايران   2-2
  .ها ويژگي – آهك هيدراته براي مصارف بنايي ،1378سال  ، 4735 شماره استاندارد ملي ايران   2-3
  .ها ويژگي - مواد افزودني شيميايي -، بتن1384، سال 2930استاندارد ملي ايران شماره   2-4
روش  به وانيتعيين ر: قسمت دوم –، بتن تازه 1386، سال 3203-2 استاندارد ملي ايران شماره  2-5

  .روش آزمون -اسالمپ
  .ها ويژگي – سيمان پرتلند پوزوالني ،1380سال  ، 3432 شماره اندارد ملي ايراناست   2-6
  .ها ويژگي – سيمان پرتلند آهكي ،1376سال  ، 4220 شماره استاندارد ملي ايران   2-7
  .ها ويژگي – اي سيمان پرتلند سرباره ، 1373سال  ، 3517 شماره استاندارد ملي ايران   2-8
  .ي پوزوالن طبيعيها ويژگي ،1372سال  ، 3433 شماره ي ايراناستاندارد مل   2-9

2-10  ASTM C494/C494M ,Specification for Chemical Admixtures for Concrete  
2-11 ASTM C404, Specification for Aggregates for Masonry Grout. 
2-12  ASTM C595, Specification for Blended Hydraulic Cements. 
2-13  ASTM C1019 Test Method for Sampling and Testing Grout. 
2-14  ASTM C1157 Performance Specification for Hydraulic Cement. 
2-15  ASTM C1611/C1611M Test Method for Slump Flow of Self- Consolidating Concrete. 
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  و مصالحمواد   3
  ، بايد با الزامات مشخص شده در بندهاييدوغابمالت عنوان اجزاي متشكل  بهمواد و مصالح مورد استفاده   
  .مطابقت داشته باشد 7- 3تا  2- 3و  6- 1- 3تا  1-1- 3 

  
  چسباننده مواد   3-1

  :هاي زير باشد ويژگيبا  مطابقمواد چسباننده بايد 
  .2- 2بند استاندارد مطابق انواع سيمان پرتلند   3-1-1
  .13-2و  8- 2، 7-2، 6- 2 هايبند استانداردهاي آميخته مطابق  انواع سيمان  3-1-2
  .1-2بند  استانداردآهك زنده مطابق   3-1-3
  .3- 2بند  استانداردآهك هيدراته مطابق   3-1-4
مقدار . 9- 2بند  استانداردهاي طبيعي خام يا كلسينه شده مطابق  خاكستر صنعتي يا پوزوالن  3-1-5

 استانداردبندي سيمان پرتلند پوزوالني باشد  اساس مقدار تعيين شده در طبقهجايگزيني اين مواد بايد بر
  ). 8- 2و  7- 2، 6-2بندهاي (

هاي طبيعي خام يا كلسينه  مالت دوغابي ساخته شده با مخلوط سيمان پرتلند و خاكستر بادي يا پوزوالن
  ).2- 2-4بند ( ، باشدمشخصهشده بايد داراي مقاومت فشاري 

مقدار جايگزيني بايد براساس مقدار تعيين شده . 8-2بند  استانداردسرباره كوره آهنگدازي مطابق   3-1-6
  ). 8- 2 و 7-2، 6-2بندهاي  استانداردمطابق (اي باشد  بندي سيمان سرباره در طبقه

 ساخته شده با مخلوط سيمان پرتلند و سرباره كوره آهنگدازي، بايد داراي مقاومت فشاري يدوغابمالت 
  ).2-2- 4بند (باشد  ،مشخصه

  
  هواساز  حباب مواد افزودني  3-2

  .باشد 4-2بند  استانداردهواساز بايد مطابق  حباب مواد افزودني
  
  سنگدانه   3-3

  .باشد 11- 2بند  استانداردها بايد مطابق  سنگدانه
  
  آب   3-4

  .تميز و قابل شرب باشدآب مصرفي بايد 
  
  مواد افزودني   3-5

گيركننده يا ديگر مواد افزودني كه در اين استاندارد ذكر نشده است، بدون زودبند كننده،  اد آبتركيبات مو
  .نبايد در مالت دوغابي مورد استفاده قرار گيرد كننده مصرفتأييد 
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  خودتراكممواد افزودني براي مالت دوغابي    3-5-1

 مطابق( 1گرانروي كننده اصالحو ) 4-2 بند رداستاندامطابق (آب   فوق كاهنده/ كننده فوق روانمواد افزودني 
  . ، در توليد مالت دوغابي خودتراكم مجاز است)10-  2 بنداستاندارد 

  آب و دستيابي منظور كاهش مقدار  كربوكسيالت به فوق كاهنده آب بر پايه پلي /كننده فوق روانهاي  افزودني -يادآوري
در توليد مالت  گرانرويكننده  اصالح هرچند افزودني. سيار مناسب استتراكم ببه اسالمپ موردنظر در مالت دوغابي خود

الزامات ارائه  .خصوصي براي اين نوع افزودني ارائه نشده است هاستاندارد بهاي  ولي ويژگي ،تراكم پذيرفته شده استدوغابي خود
كه اين نوع افزودني كند  مشخص مي ،)رد ويژهبا عملك( Sنوع  گرانرويكننده  ، براي افزودني اصالح10 - 2بند استاندارد در  شده

  مناسب بودن افزودني  ازاطمينان  منظور حصول به .ندارد آن مالت دوغابي تازه، سخت شده و دوامخواص اثر مضري روي 
ورت بايد با فروشنده افزودني مش ،خودتراكمدر توليد مالت دوغابي  گرانرويفوق كاهنده آب و اصالح كننده  /كننده فوق روان

  .دشو
  
  مواد كمك كننده پمپاژ  3-6

صالح كه  مواد كمك كننده پمپاژ در صورت دارا بودن عالمت تجاري و كيفيت مورد تأييد توسط مراجع ذي
  تواند توسط  هاي مربوط مشخص شده است، مي طور قطعي در ويژگي و يا بهها درج  در برگه مشخصات آن

  .دمورد استفاده قرار گيرمصرف كننده 
  
  ضديخ مواد  3-7

منظور پايين آوردن نقطه انجماد در مالت دوغابي  ها يا ساير مواد مشابه به گونه مواد ضديخ مايع، نمك از هيچ
  . نبايد استفاده شود

  
  داري مواد و مصالح  نگه  3-8

جي يا خراب شدن مواد يا نفوذ مواد خار از داري شود كه اي نگه گونه ها بايد به انهدمواد چسباننده و سنگ
  .هرگونه مواد و مصالح نامناسب براي ساخت و ساز نبايد استفاده شود. ها جلوگيري شود رطوبت به آن

  در صورت استفاده از مالت دوغابي براي پيوند دادن قطعات بنايي به ميلگردها، استفاده از مواد يا افزودني  -يادآوري
  .  شود هواساز توصيه نمي حباب 

  
  متشكل مالت دوغابي نوع و نسبت اجزاي  4
   نوع مالت دوغابي  4-1

  .دانه بودن سنگدانه مورد استفاده تعيين شود نوع مالت دوغابي بايد براساس ريزدانه يا درشت
  

                                                                                                                                                         
1- Viscosity 



4 

 

  مالت دوغابي ريزدانه   4-1-1
  .شود هاي ريز ساخته مي مالت دوغابي ريزدانه با سنگدانه

  
  دانه  مالت دوغابي درشت  4-1-2

  .شود هاي درشت و ريز ساخته مي دانه از تركيب سنگدانه تمالت دوغابي درش

  .  ريزي درنظرگرفته شود انتخاب نوع يا انواع مالت دوغابي بايد مقررات ملي ساختمان و ابعاد فضاي دوغابهنگام در  -يادآوري
  
  نسبت اجزاي متشكل مالت دوغابي   4-2

  :شودنسبت اجزاي متشكل مالت دوغابي بايد به شرح زير تعيين 
  
   غيرخودتراكممالت دوغابي   4-2-1

  :زير تعيين شود هاي بايد به يكي از روش غيرخودتراكماجزاي متشكل مالت دوغابي 
  
  .1ل براساس الزامات جدو  1- 4-2-1

  
  غيرخودتراكم مالت دوغابي متشكل حجمي اجزاي هاي نسبت – 1جدول 

  نوع 
  نسبت حجمي 
  سيمان پرتلند يا

  سيمان آميخته 

  حجمي نسبت 
  آهك هيدراته يا 
  آهك شكفته

  سنگدانه 
  پيمانه شده در حالت مرطوب و روان

  دانه درشت  ريزدانه
  مالت دوغابي

  برابر كل حجم 3تا  25/2  1/0صفر تا   1  ريزدانه 
  -  مصالح چسباننده

مالت دوغابي 
  برابر كل حجم 3تا  25/2  1/0صفر تا   1  دانه درشت

  مصالح چسباننده
  كل حجم برابر 2تا  1

  مصالح چسباننده
  
 مطابق(روزه  28ساس مقاومت فشاري اين نسبت برا  مشخصهبراساس مقاومت فشاري   2- 4-2-1

 طرح اختالط .شود مي تعيين، است مشخصهتر از مقاومت فشاري  معادل يا بيشكه ) 13- 2بند استاندارد 
  بند استانداردمطابق (متر  ميلي) 280تا  200(اسالمپ  كه داراي اي انتخاب شود گونه به مالت دوغابي بايد

  .مگاپاسكال باشد 14روزه  28و حداقل مقاومت فشاري  )5- 2
  
   خودتراكممالت دوغابي   4-2-2

  :شود  زير تعيين  به روشبايد  خودتراكممالت دوغابي نسبت اجزاي متشكل 
مطـابق  (روزه  28مقاومـت فشـاري   ايـن نسـبت براسـاس      مشخصـه براساس مقاومت فشـاري    4-2-2-1

طـرح اخـتالط   . شـود  مـي  تعييناست،  مشخصهتر از مقاومت فشاري  كه معادل يا بيش) 13-2بند  استاندارد
 اسـتاندارد مطابق (متر  ميلي) 760تا  610(اسالمپ جريان اي انتخاب شود كه داراي  گونه مالت دوغابي بايد به
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مـالت   .)15-2اسـتاندارد بنـد    پيوسـت  ابقمطـ ( تر از يك نباشد بيش شاخص پايداري چشمي و )15-2  بند
  .مگاپاسكال باشد 14 روزه 28بايد داراي حداقل مقاومت فشاري  تراكمخود دوغابي

توان  تراكم است و آن را ميخاصيتي از بتن خود ،15 -2شرح داده شده در پيوست استاندارد بند  T50مقدار  -1يادآوري
و  ميزان روانينوبت كاري ديگر، يك نوبت كاري نسبت به بي مربوط به تعيين كيفيت مالت دوغاشاخصي براي عنوان  به

هاي  مالتكليه مناسبي براي  T50گونه  كه هيچ درحالي .تراكم، مورد استفاده قرار دادرد در محل اجراي مالت دوغابي خودعملك
ثانيه نسبت به مقدار ميانگين كه براي مالت  ±5/0ثانيه با تغييرات ) 4تا  5/1(از تراكم وجود ندارد، مقادير ميانگين دوغابي خود

مالت دوغابي  ميزان روانيكند و نشانگر  مناسبي را فراهم مي گرانروي اي نمونه صورت ، بهشود ويژه تعيين مي خودتراكمدوغابي 
   .يك نوبت كاري نسبت به نوبت كاري ديگر است

  .مورد توجه قرار گيردقرارت ملي ساختمان بايد ممالت دوغابي،  مشخصهمقاومت فشاري انتخاب   هنگام -2يادآوري

  
  مالت دوغابي و ساختپيمانه كردن    5
  مواد و مصالح  پيمانه كردن   1- 5

 آن هاي الزم اجزاي متشكل كه نسبت انجام شوداي  گونه بهبايد مواد و مصالح مالت دوغابي  پيمانه كردن
  .شود گيري اندازهدقت  بهو  كنترل

  .داستفاده شو 2جدول چگالي انبوهي مواد و مصالح ارائه شده در  از ،ييل مقياس حجمي به وزنبراي تبد -يادآوري
  

  اجزاي متشكل مالت دوغابي  لي انبوهياچگ – 2جدول 
  چگالي انبوهي مواد و مصالح

 )kg/m3(  
  1505  سيمان پرتلند
 شود يا توسط فروشنده  مشخص مي عرضه شده روي كيسه  سيمان آميخته

 شود يا توسط فروشنده  مشخص مي عرضه شدهروي كيسه   واد چسبانندهساير م
  640  آهك هيدراته
  1280 الفآهك شكفته

  1280  ماسه، مرطوب و روان
   11-2مطابق استاندارد   سنگدانه درشت

ه بايد از آهك شكفته، به جزء گرد آهك زند. آهك زنده بايد براساس دستورالعمل توليدكننده با آب مخلوط شودهمه  -الف
آهك شكفته بايد  چگالي انبوهيحداقل . شودخنك سلسيوس  درجه 27 و تا دماي عبور داده) ميكرون 850( 20الك نمره 

تري مورد  ، مقدار آهك بيشكمتر از اين مقدار باشد آهك شكفته چگالي انبوهيچنانچه . كيلوگرم بر مترمكعب باشد 1280
   .نظر را برآورده سازدنياز است تا حداقل الزامات وزني مورد 
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   هاي ساخت  روش   2- 5
  :هاي زير ساخته شود بايد با استفاده از يكي از روشمالت دوغابي  

  اختالط مواد تشكيل دهنده مالت دوغابي با آب در كارگاه  2-1- 5
  غيرخودتراكممالت دوغابي   2-1-1- 5

كن  ارگاه انبارشده است، بايد در يك مخلوطصورت جداگانه در گ ها كه به مواد چسباننده و سنگدانه)  الف
  .دست آيد مخلوط شود تا رواني مطلوب بهآب دقيقه با مقدار مناسب  5مدت حداقل  مكانيكي به

ايد با استفاده از است، ب  طور جداگانه به كارگاه حمل شده دهنده مالت دوغابي كه به مواد تشكيل)  ب
مي به صورت پيوسته را دارد، با آب مخلوط شود تا مخلوطي با گيري حج تجهيزات مناسب كه قابليت اندازه

  .كن مناسب استفاده شود با رواني مطلوب از يك مخلوطمخلوط براي ساخت يك . دست آيد رواني مطلوب به
كن مكانيكي  مالت دوغابي آماده كه به كارگاه حمل شده است، بايد در يك مخلوطدهنده  مواد تشكيل)  پ
 براي آب كافيمقدارپيوسته براساس توصيه توليدكننده با كن  يا در يك مخلوطدقيقه  5حداقل مدت  به

  .دستيابي به رواني مطلوب مخلوط شود

كه  صورت دستي مخلوط كرد، مشروط برآن توان به را مي غيرخودتراكم، مالت دوغابي با حجم كمبراي كارهاي  -يادآوري
  .اظر تأييد شودروش اختالط توسط مرجع معتبري مانند مهندس ن

  
  تراكممالت دوغابي خود  2-1-1- 5

عنوان بخشي از سامانه توليدكننده مالت  صورت جداگانه به دهنده مالت دوغابي كه به مواد تشكيل)  الف
هاي توليدكننده با استفاده از  حمل شده است، بايد در كارگاه براساس توصيه به كارگاه خودتراكمدوغابي 

گيري حجمي به صورت پيوسته را دارد، با آب مخلوط شود تا مخلوطي با  ليت اندازهتجهيزات مناسب كه قاب
مناسب استفاده ويژه كن  براي ساخت يك مخلوط با رواني مطلوب از يك مخلوط. دست آيد رواني مطلوب به

  .شود
ي مطلوب براي دستيابي به رواندهنده مالت دوغابي آماده كه به كارگاه حمل شده است،  مواد تشكيل)  ب

با مقداركافي آب  تراكممالت دوغابي خود هاي توليدكننده كن مكانيكي براساس توصيه بايد در يك مخلوط
  .مخلوط شود

عنوان بخشي از  كه بهمجاز است   درصورتيدهنده جداگانه  كارگاهي و اختالط مواد تشكيل بندي نسبت)  پ
  .مجاز نيستصورت  رايندرغيباشد،  تراكم مالت دوغابي خودسامانه توليدكننده 

  .هرگونه تغيير در طرح اختالط مالت دوغابي در كارگاه مجاز نيست -يادآوري

  كارگاه ماده بهمالت دوغابي آ حمل  2-2- 5
با به كارگاه حمل و صورت مخلوط آماده  بهمالت دوغابي بايد  -غيرخودتراكممالت دوغابي   2-2-1- 5

حداقل به مدت يك  ،اختالط سرعتهمان بايد با يش از تخليه پمالت دوغابي . اسالمپ مناسب تنظيم شود
  .براي دستيابي به رواني مناسب مخلوط شودديگر دقيقه 
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به كارگاه حمل  صورت مخلوط آماده بهبايد  خودتراكممالت دوغابي  - مالت دوغابي خودمتراكم  2-2-2- 5

هاي توليدكننده مالت دوغابي  يهكه مطابق توص افزودن آب در كارگاه مجاز است، مشروط بر آن. شود
  . خودمتراكم باشد

علت سفتي  ريزي به ترين مشكالت ايجاد فضاهاي خالي در محل دوغاب هنگام استفاده از مالت دوغابي، از متداول -يادآوري
طمينان از براي ا. ريزي است در هنگام دوغابشدگي دوغاب و محبوس شدن هوا  ريزي، جمع مالت دوغابي، بلندي ارتفاع دوغاب

  :ريزي مناسب چهار مرحله متداول زير بايد اجرا شود دوغاب
  ؛)مانند مرطوب كردن سطوح در تماس( ريزي آماده كردن فضاي دوغاب -1
  ؛دهنده دوغاب گيري اجزاي تشكيل اندازه -2
  ؛شدن ريختن و سخت -3
  .آوري و محافظت از مالت دوغابي عمل -4
  


