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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 است که عهده دار مرجع رسمی کشور ات صنعتی ایران به موجب قانون، تنهاتحقیق 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 

سعی بر این . ادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتص
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
پیش نویس استانداردهای ملی جهت . و نهادها و سازمانهای دولتی باشدبازرگانان، مراکز علمی و تخصصی

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 

 . شودچاپ و منتشر می
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 

 بر اساس مفاد بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که. 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 

یط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرا
 .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 
دی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فر

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

 . آنرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

ینگونه سازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد ا
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
 فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 پیشگفتار 
        به وسیلۀ ( مالت تازه روانیتعیین :  قسمت سوم – روش آزمون –مالت بنایی "استاندارد 

 که بوسیله کمیسیون فنی مربوط در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن تهیه و تدوین " )میز روانی

کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ             جلسه  یکصد و شصت و دومین شده در

 قانون اصالح 3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده . مورد تصویب قرار گرفته است 7/3/86

عنوان   ه ب1371قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

 . شر می شوداستاندارد ملی ایران منت

های ملی و جهانی در زمینه صنایع،  علوم و  برای حفظ همگامی و هماهنگی  با تحوالت و پیشرفت

خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که 

 .ر خواهد گرفتبرای اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرا

 .  استفاده کرد آنهابنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز های 

و استاندارد ملی کشورهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارهای بین المللی 

 . صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 : کار رفته به شرح زیر است ه منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد ب

1- EN 1015-3:2006, Methods of test for mortar for masonry –part 3: 

Determination of consistence of fresh mortar(by flow table).  

 
 

 

 

 



 

 

 
 مقدمه 

 
ای از روانی است که قبل از تعیین سایر خواص آن، با استفاده از میز   درجه دارای،  مالت تازه   

ای از جاری بودن و یا تر بودن مالت تازه است که قابلیت  روانی، اندازه. شود گیری می روانی اندازه

گیرد، نشان  ینی از تنش قرار میپذیری مالت تازه را، هنگامی که تحت اثر نوع مع تغییر شکل

اگر چه این مقدار، به طور مستقیم با حالتی از مالت تازه که توسط شخص استاد کار . دهد می

شود رابطه ندارد، اما به طور معمول یک ارتباط خطی بین مقدار روانی که مطابق این  استفاده می

شود  مالت که طبق استاندارد تعیین میشود و آزمون مقدار نفوذ پیستون داخل  گیری می روش اندازه

 . وجود دارد
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 تعیین روانی مالت تازه:  قسمت سوم – روش آزمون -مالت بنایی

 )به وسیلۀ میز روانی (

    و دامنه کاربرد   هدف1

است مالت تازه مخلوط شده روانی گیری  اندازهبرای  یروشارائه  ،این استانداردتدوین هدف از 

های معدنی و   چسبانندهدر آنکه ) شود  اختصاری در این استاندارد مالت تازه نامیده میبه طور(

  .مورد استفاده قرار گرفته استسبک است یا های معمولی و  دانه سنگ

   ع الزامی   مراج2

. مدارک الزامی زیر، حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

در مورد مراجع دارای تاریخ . شود رتیب، آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب میبدین ت

 بنابراین،. ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست یا تجدیدنظر، اصالحیه/ چاپ و

ها و تجدیدنظرهای مدارک  نفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه بهتر است کاربران ذی

یا تجدیدنظر، آخرین / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند

 .یاتجدید نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده، مورد نظر است/ چاپ و

 :جع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی استاستفاده از مرا

2.1 EN 998-1:2003, Specification for mortar for masonry-part 1: 
Rendering and plastering mortar with inorganic binding agents.  
2.2  EN 998-2:2003, Specification for mortar for masonry-part 2: 
Masonry mortar.  
2.3  EN 1015-2:1998, Methods of test for mortar for masonry-part 2:  
Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars.  

 
 



 

 

 

   روش اساس  3

 
گیری متوسط دو قطر آزمونه مالت تازه پخش شده در روی دستگاه   از طریق اندازه،مقدار روانی 

از یک ارتفاع و سپس شود  آورده میای باال  میز تا اندازه  برای این منظور،.شود تعیین میمیز روانی 

 . شودای به میز وارد   تا ضربهشود میرها مشخص 

 
  الزم   وسایل 4

 : های اصلی زیر است  الف که شامل قسمتپیوستمیز روانی مطابق شکل    4-1

  .  دستۀ باالبر-بر باالبادامک محور افقی و -روی آنصفحه  و اتصالفحۀ صپایه، 

 که سر و ته آن باز اسـت         ،فوالد ضد زنگ یا برنج    جنس  از   ،قالب به شکل مخروط ناقص      4-2

 70 ± 5/0متـر در پـایین و قطـر            میلی 100 ± 5/0متر و قطر داخلی        میلی 60 ± 5/0و دارای ارتفاع    

 صفحات باال و پایین      و شد باید کامالً صیقلی با    ،های قالب   سطوح داخلی و لبه   . استمتر در باال      میلی

متـر     میلـی  2 باید نسبت به محور آن کامالً قائم باشد و دیوارۀ آن دارای ضـخامت حـداقل                  ،مخروط

 .   باشد

ای شکل با قطر  از جنس سخت و بدون خاصیت جذب و دارای مقطع دایره ،میلۀ تراکم  4-3

 باید کامالً تخت و نسبت به ،یلهسطح نوک م. استمتر   میلی200متر و طول تقریبی  لیی م40تقریبی 

    .    کیلوگرم باشد25/0 ± 015/0جرم میله باید . طول آن قائم باشد

٣ 



 

   .متر  میلی1متر و با دقت   میلی300گیری تا  با قابلیت اندازهکولیس،   4-4

  ماله  4-5

  کاردک  4-6

 ها داری آزمونه سازی و نگه برداری ، آماده   نمونه5 
اید با ب همونآز. باشدلیتر  5/1باید حداقل  ،وناین آزمدادن انجام  برای ۀ الزمتازمالت حجم     

 . گرفته شودمونه انبوه ناز  سازی استفاده از یک مقسم یا با چهار بخش

های تر  و مالت) اند ر شدهیهای تر ساخته شده در کارخانه که دیرگ مالت(های آماده مصرف  مالت

 باید در طول مدتی که ،اند های هیدرولیکی از قبل پیمانه شده بانندهآهک هوایی که بدون چس-سهما

 . کنند، مورد آزمون قرار گیرند میکارایی خود را حفظ 

  3-2 بندطبق استاندارد شوند، باید   می خشک و آب ساختهیهایی که از مخلوط کردن اجزا مالت

  .شده باشدتعیین مشخصات دیگری آن که، مگر  ،دنمخلوط شو

گیری   اندازه،شوند کن ریخته می ای که همۀ اجزا داخل مخلوط باید از لحظه ،اختالط زمان مدت

 تا 5وسیلۀ دست و با استفاده از ماله یا کاردک به مدت  آزمون، بهدادن قبل از انجام مواد باید . شود

جه کرد تا از  اما باید تو،جلوگیری شودکاذب  تا از هر گونه گیرش ،آرامی هم زده شود  ثانیه به10

 .  شودپرهیزمخلوط کردن بیش از اندازه 

آزمون نیاز دادن  انجام برایدو آزمونه به . یادداشت شود باید ،هرگونه انحراف از روش اختالط

 . است



 

   کار روش  6
های  باالیی دستگاه را کامالً خشک و پاک و سطح درونی و لبه  آزمون، صفحۀدادن قبل از انجام 

با استفاده از  روغن . اده از پارچۀ مرطوب تمیز کنید و اجازه دهید تا خشک شودقالب را با استف

 . کاری کنید  سطوح داخلی آن را روغن، کمگرانرویمعدنی غیررزینی و دارای 

 بار آن 10 ونآزمدادن  قبل از انجام ، ساعت قبل استفاده نشده است24در صورتی که دستگاه طی 

 . را حرکت دهید

 سپس مالت را در دو الیه داخل آن بریزید و هر الیه .رکز صفحۀ باالیی میز قرار دهیدقالب را در م

در طول . نواخت پر شود  تا قالب به طور یک، ضربۀ مالیم توسط میلۀ تراکم متراکم کنید10را با 

مالت اضافه را با .  با یک دست قالب را محکم بر روی صفحه نگه دارید،قالبپر کردن زمان 

کامالً دقت کنید . های قالب را تمیز کنید در روی میز و لبه از کاردک بردارید و اطراف قالب استفاده

 صورت بهآرامی   قالب را به، ثانیه15پس از تقریباً . اطراف لبۀ پایین قالب تمیز و خشک باشدتا 

تکان دهید ) یه بار در هر ثان1تقریباً ( ثابت بسامد بار با یک 15سپس میز را . عمودی باال بیاورید

 . تا مالت روی میز پخش شود

متر   با استفاده از کولیس بر حسب میلی،قطر مالت پخش شده را در دو جهت عمود برهم

     .  گیری کنید اندازه

   محاسبۀ نتایج  7
.  در نظر گرفته شودآزمونهمقدار به عنوان مقدار روانی این . گیری را محاسبه کنید میانگین دو اندازه

 10تر از  ها کم  با میانگین مقدار آن،ورتی که مقدار روانی به دست آمده برای دو آزمونهدر ص

ها به عنوان مقدار روانی نمونۀ مالت در نظر گرفته  درصد اختالف داشت، میانگین مقدار آن



 

 درصد تفاوت 10ها بیش از   از میانگین مقدار آن،در صورتی که مقدار روانی دو آزمونه. شود می

 ،در صورتی که.  تکرار کنیدمالت ۀنمونانبوه از جدید  ۀت، آزمون را مجدداً با گرفتن آزمونداش

 به ،ها تفاوت داشت، مقدار میانگین آزمون مجدد  درصد با میانگین آن10تر از  نتایج دو آزمونه کم

رصد  د10 اختالف بیش از ،در صورتی که. شود عنوان مقدار روانی نمونۀ مالت درنظر گرفته می

 .  و مجدداً باید تکرار شودنیستسازی نمونه قابل قبول   و آماده،ها گرفتن نمونه ،گیری  اندازه،بود

 

    گزارش آزمون      8

 : گزارش آزمون باید شامل اطالعات زیر باشد

 ؛ 9150 -3  شمارهانجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران) الف

 گیری؛ محل، تاریخ و زمان نمونه) ب

 گیری و نام سازمان نمونه بردار؛  وش مورد استفاده برای نمونهر) پ

 نوع، منبع و مشخصات مالت طبق استاندارد؛ ) ت

 ؛ )عمل آوری(داری  و شرایط نگه) مخلوط کردن و ریختن(سازی  آماده) ث

در صـورت نیـاز شـامل تـاریخ و          (آزمون  دادن  ها جهت انجام      تاریخ و زمان آماده سازی آزمونه     ) ج

 ؛ )برداری گیری، قالب  هر مخلوط کردن، ریختن، قالبزمان

 ؛ آزموندادن تاریخ و زمان انجام ) چ

 ؛ )متر ها و مقدار روانی بر حسب میلی  شامل نتایج آزمونه (آزموننتایج ) ح

  آزمایشگر و امضایخانوادگی نام و نام) خ

 



 

 

 

 

 

 

 پیوست الف 

 )لزامیا(

 جزئیات میز روانی

پایۀ میـز بایـد از      .  نشان داده شده است    1 در شکل    ،مورد استفاده در این آزمون    جزئیات میز روانی     

گاه افقـی و غیرارتجـاعی قـرار     میز باید به طور مستقیم بر روی یک تکیه  .  یا چدن باشد   فوالدجنس  

که یک بادامک بر روی آن       افقی   شافتیک  ).  کیلوگرم مناسب است   25یک پایۀ بتنی با جرم      (گیرد  

بـرد و رهـا       متر بر ثانیه باال مـی        میلی 10 ± 2/0میز را با سرعت ثابت      ، میلۀ باالبر و     است قرار گرفته 

 باال بیاید و برای اعمال هر       بچرخد و نواخت   بادامک باید طوری ساخته شود که به طور یک        . کند  می

   .    در تماس پیوسته باشد درجه240 تا 120 باالبر از هضربه با دست

 یـا   فـوالد ها باید از     جنس آن . ه طور عمودی به وسط صفحۀ سخت میز بسته شود         دستۀ باالبر باید ب   

. متر از پایه قرار گیـرد        میلی 60هایی با فاصلۀ حداقل        باید به وسیلۀ بلبرینگ    ،دستۀ باالبر . چدن باشد 

 . متر باشد  میلی1/0 تا 05/0ها در قطر  رواداری بلبرینگ

متـر   میلـی  4 ± 1/0متـر و ضـخامت       میلی 300 ± 1با قطر   دیگر   ۀ یک صفح  ،بر روی صفحۀ سخت   

موادی باشد که   جنس   از    باید ،صفحۀ باالیی پایه  . قرار دارد که به طور مناسب بر آن ثابت شده است          

 حـداکثر زبـری     بـا باشد و دارای سطح صـاف و صـیقلی و           مقاومت داشته   در برابر خوردگی مالت     

٧ 



 

 قبـل از  ، کـم  با لزجت اده از روغن معدنی غیررزینی      سطح باید دقیق و با استف     . متر باشد    میلی 005/0

 . شود کاری  آزمون روغندادن انجام 

کاری شود   متر تراش    میلی 5/0متر و عمق       میلی 100ای با قطر      در روی سطح باالیی صفحه باید دایره      

 جرم کـل قطعـات    .  افقی نگه داشته شود    ،صفحه باید در طول آزمون    .  آن قرار گیرد    مرکز تا قالب در  

 25/3 ± 1/0بایـد   )  اسـت  سـخت و صـفحۀ روی آن        شـامل دسـتۀ بـاالبر صـفحۀ       (که قابل حرکت    

ی هـا   معمـوالً قسـمت   .  آن جلوگیری شود   چرخشمیز باید طوری ساخته شود که از        . کیلوگرم باشد 

  .      باشند  ضربه می15 در هر  دوریکتر از   کمحرکتی دارای ، میزقابل حرکت

 نگاه داشته شود و بـا اسـتفاده         باید تمیز دستۀ پایه   . گونه مانعی پایین بیاید    یچدستۀ باالبر باید بدون ه     

 بادامک بایـد تمیـز       ترین نقطه،   در پایین . کاری شود   کم روغن  گرانرویاز روغن معدنی غیررزینی با      

 . شود
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