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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي استاندارده نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

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

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كنندگان، مصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )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
كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بدين ترتيب،  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران 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
المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است 
5(CAC) خاص هاي نيازمندي 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 ،
 كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، 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

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

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت 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

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

 اساس بر 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

 فلزات عيار تعيين 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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  پيش گفتار

 هـاي  دركميسيون آن نويس پيش كه »روش آزمون -بنايي ديوارو نشت آب از ميان  نفوذ – مالت« استاندارد

 اجالس سيصدو نودو ششمين در و شده تدوين و تهيه و شهرسازي مسكنراه، مركز تحقيقات توسط  مربوط

 ،تصـويب شـد   7/11/91 مـورخ  سـاختماني هاي  و فرآوردهساختمان و مصالح مهندسي استاندارد  ملي كميتة
 ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و يهمگام حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . فـت گر خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م

  
ASTM  E 514/ E 514M:2011, Standard Test Method for Water Penetration and Leakage 
Through Masonry. 
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   روش آزمون -بنايي ديوارو نشت آب از ميان  نفوذ -مالت

   هدف    1
در  اسـت كـه   بنـايي  ديـوار  از ميـان  آب و نشت نفوذگيري  هزروش اندا تعيينهدف از تدوين اين استاندارد،  

  .گيرد قرار ميباران  كجمعرض 
انجـام مـي شـود يكسـان      انيميـد صورت  بهكه  ،3-3اين روش آزمون استاندارد با روش آزمون استاندارد بند 

  .ياد شده ندارداستاندارد  ي با نتايجشابهتنيز ست آمده از آن  د نتايج بهو  يستن
و مشـابه نفـوذ آب سـطحي كـه      ددهـ  مـي قرارارزيابي  موردرا  بنايي از ميان ديوار نفوذ آب ،اين روش آزمون

  .شود، نيست ارزيابي مي ،3-3براساس روش آزمون بند 

  رددامنه كارب   2
هـا، طراحـي    اطالعاتي را كه در ارزيابي تأثير چهار متغير اصلي مانند مصـالح، پوشـش   ،اين روش آزمون  2-1

  .كند ديوار و مهارت در اجرا موثر است، فراهم مي
 .گـذار اسـت  تاثيرديوار بنايي ميان از و نشت آب اي روي نفوذ  فشار هوا در محفظه آزمون به طور عمده  2-2

  .دنيستنمقايسه  قابلدر فشارهاي مختلف  ،مده از آزموندست آ نتايج به
در  ديـوار  عملكردهمچنين . داري است عملكرد ديوار بنايي، تابعي از مصالح، ساخت، طراحي ديوار و نگه  2-3

بستگي به استحكام سازه باربر و پايداري اجزاي تشكيل دهنده آن در برابر خرابي ناشـي  ، آنبرداري  عمر بهره
سـازي   شـبيه . آوري و غيـره دارد  مانند خوردگي، لرزش، انبساط و انقباض حرارتـي، عمـل   يگوناگون از عوامل

صورت عرضي و يا به سمت  حركت هوا و آب به مانند تغييرات در سرعت باد، فشار منفي و  اي شرايط پيچيده
، يمحلـ موقعيـت  ي ماننـد  عـوامل . شود، غيرممكن است برداري خود با آن مواجه مي كه ديوار در عمر بهره باال

  .رويارويي و بازشوهاي ديوار بايد در نظر گرفته شوند
اي ميـان ديوارهـاي بنـايي     الذكر، ايـن روش آزمـون رفتـار مقايسـه     هاي فوق متغير  با توجه به پيچيدگي 2-4

  .كند شده در يك آزمايشگاه مشخص را فراهم مي ساخته
مشخص، با يك مصالح و يك نـوع  ي يك نوع ديوار با طراحي بر رودر يك آزمايشگاه  آزمونكه  هنگامي  2-5

ساخت انجام شود، متغيرهايي نظير سطح مهارت سازنده آزمونـه، دمـا و رطوبـت آزمايشـگاه زمـان سـاخت،       
عـدم اسـتفاده از   يا آوري آزمونه، ميزان رطوبت مصالح مورد استفاده در ساخت آزمونه و حتي استفاده و  عمل
به همين داليل و متغيرهاي . بگذارد ها تاثير تواند روي نتايج آزمون و مقايسه آن ه ميدر پشت آزمونآهك آب 

و قابـل   اسـت تعيين ميزان معنادار، مفيد و مطلق نشت استاندارد از ميان ديوار غيرعملي گوناگون ذكر شده، 
   .باشد توصيه نمي

بـر  اين روش آزمـون   .آن تفاوت دارد ولي با ، است3-3بند  ميدانيمشابه روش آزمون اين روش آزمون   2-6
بر روي ديوار سـاخته شـده در    ،ميدانيروش آزمون  ولي وار ساخته شده به روش آزمايشگاهيروي آزمونه دي
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و از ميـان آن   كنـد  مينفوذ ديوار  آزمونهداخل به با اين روش آزمون ميزان آبي كه . شده است محل، طراحي 
بنـايي،   ديـوار ميـزان نفـوذ آب در سـطح     3-3روش آزمون بند  با .شود يمآوري  و جمعگيري  اندازه ،گذرد مي

  . و اين روش آزمون مشابه يكديگر نيست 3-3دست آمده از روش آزمون بند  نتايج به. شود گيري مي اندازه
  
  مراجع الزامي    3

. اع داده شده استها ارج مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  ار به آندر مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتش. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
3-1  ASTM  C 270, Specification for Mortar for Unit Masonry. 
3-2  ASTM  C 1232, Terminology of Masonry. 
3-3 ASTM C1601, Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of 
Masonry Wall Surfaces. 
3-4  ACI 530/ASCE 5/TMS 402, Building Code Requirements for Masonry Structures. 
3-5  ACI 530.1/ASCE 6/TMS 602, Specifications for Masonry Structures. 

  

  تعاريف و اصطالحات   4
  زير اصطالحات  تعاريف و ،2- 3ذكر شده در استاندارد بند اصطالحات  تعاريف وعالوه بر در اين استاندارد، 

  : رود كار مي به
  
4-1    

  سطحي  نفوذ آب
  .ممكن است عبور نكند كه كند مي به دورن نفوذ بنايي ديواررويه بيروني از آبي كه 

  
4-2    

  ديوار نفوذ آب به داخل
  .شود به داخل يك ديوار نفوذ كرده و از سطح داخلي آن خارج مي از خارج كهسطحي  آب
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4-3    
  نفوذ آب 
  .گذرد مييوار بنايي كند و يا از ميان د نفوذ ميبه داخل آبي كه 

  
4-4    

  كج باران 
  .كند سطح ديوار برخورد مي صورت مايل به باد به دليل وجود بهي كه باران آب
  
   وسايل     5
  . مترمربع 08/1داراي حداقل مساحت  گشودگيبا  ،2و  1هاي  مطابق شكل ،زمونمحفظه آ  1- 5

هاي محفظه را در  لبه .متر مناسب است ميلي 1200متر و ارتفاع  ميلي 900عرض  اي با براي مثال محفظه
. مناسب، درزبندي كنيد گيرماده درزپذير يا  نوار الستيكي انعطافيك با استفاده از  ،تماس با آزمونهمحل 

متر  ميلي 19مقاوم در برابر خوردگي با قطر   لوله. كنيد را در طول آزمون فراهمرويه محفظه   ه امكان مشاهد
 25متر و با فاصله  هايي به قطر يك ميلي اي كه روي لوله در راستاي يك خط سوراخ گونه فراهم كنيد بهرا 

  .متر از يكديگر تعبيه شده باشد ميلي
وسايل و لوازم محفظه بايد شامل يك لوله انتقال هوا داراي فشارسنج،  وسايل و لوازم جانبي محفظه،   2 - 5

. سنج و يك فشارسنج و يك لوله تخليه آب در زير محفظه باشد يك لوله انتقال آب به همراه شير، يك جريان
متري آزمونه از قسمت باالي  ميلي 75داكثر اي مستقر كنيد كه برخورد آب در فاصله ح گونه پاش را به لوله آب

  .محفظه انجام شود

شود، مجهز به يك لوله خروجي هواي قابل تنظيم و سپر  كه سبب تخليه آب به داخل يك مخزن مي آب تخليهلوله  -يادآوري
  .جريان سريع و غيرعادي است گير به منظور كاهش موج

از يك فشارسنج يا وسيله مناسب ديگري كه داراي قابليت  فشار هوا در محفظه، با استفادهفشارسنج،    3- 5
است، ) پاسكال 25(متر آب  ميلي 5/2با دقت ) پاسكال 500(متر آب  ميلي 50گيري فشار هوا با حداقل  اندازه

  .شود انجام مي
  اي كه جريان هوا  گونه فشارسنج يا هر وسيله مناسب ديگر را به دور از محل ورودي هوا وصل كنيد به

  .گيري فشار تأثير قابل توجهي نگذارد بر اندازه
  . گيري زمان، مقدار آب، دما و رطوبت شامل وسيله حمل آزمونه و وسايل اندازهساير وسايل مورد نياز،    4- 5
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  ايمني    6 
ديوار است  ندهدار نگهسامانه راي محفظه هوا و استفاده از اين روش آزمون نيازمند مالحظات طراحي دقيق ب

  .تجهيزات يا آزمونه جلوگيري به عمل آيدشكسته شدن ناشي از  ديدگي افراد ايجاد آسيب تا از 
  
  شرايط دما و رطوبت   7

  .داريد درصد نگه) 55±25(رطوبت نسبي آن را و  سيلسيوس  درجه) 24±8(در محيط آزمايشگاه را  يدما
  
  اه آزمونه   8
  
   بناييمصالح    8-1

همه . شود استفاده مي ديوار ساختمواد و مصالحي باشد كه در  انگرمصالح و مواد بنايي مورد نياز بايد نماي
تثبيت شرايط  در محيط آزمايشگاهروز پيش از استفاده، با انبار كردن  5حداقل به مدت و مصالح را  مواد
   .كنيد

  
   اندازه آزمونه ديوار   2 -8

مترمربع و   08/1كه حداقل سطح در معرض آزمون معادل  اي باشد گونه  زه ارتفاع و طول آزمونه بايد بهاندا
 1200آزمونه بايد  حداقل ارتفاع يا طول. ها فراهم كند متر را از همه لبه ميلي 200پوشاني معادل  هم

ديوار رديف هر  در پرشده با مالت درز عموديحداقل يك اي باشد كه  گونه طول آزمونه بايد به. متر باشد ميلي
  .گيرد در معرض آزمون قراربنايي 

  
  هاي ديوار ساخت آزمونه   8-3

فوالدي  يروي يك ناودانبر  اي كه ، به گونهكار رفته در اجرا، بسازيد روش و مهارت به همانآزمونه ديوار را با 
يك ني و ييدر قسمت پا رو آب يك )2مطابق شكل (همچنين . گيرد قرار ،)2شكل  A-Aمقطع مطابق (وارونه 

  .تعبيه كنيد 2- 3-8و  1- 3- 8هاي  بااليي مطابق بند در قسمت رو آب

  .توان از مهاربند استفاده كرد براي پايداري قسمت باالي ديوار مي -يادآوري

ايي اي نصب كنيد كه حداقل يك رديف مصالح بن گونه مالت درزبند به يني را در داخل يكيپا رو آب   8-3-1
يني را كامالً از ميان ديوار عبور دهيد، آن را به طرف محفظه بچرخانيد و يپا رو آب. قرارگيردبااليي  رو آبزير 

رخ  و با استفاده از يك نيم امتداد دهيدطرف پشت ديوار  بهرا  رو آباين . بندي كنيد با يك ماده درزبند، آب
U  ياV ،آوري آب  ن پايين ديوار به طرف يك وسيله جمعكه به شكل قيف طراحي شده است از ميا شكل

  .يدهدايت كن
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 اي كه گونه ، بهنصب كنيد بنايي ديوارمالت بستر زير محفظه آزمون در در  درسترا بااليي  رو آب   8-3-2
ضخامت  هممتر يا حداكثر  ميلي 25حداكثر  ،زدگي آن در بخش پشتي ديوار از داخل مالت درزبند بيرون

رخ  و با استفاده از يك نيم امتداد دهيدبااليي را از طرف پشت ديوار  رو آباين . باشد ،ني ديواراندودكاري بيرو
U  ياV آوري آب  جمع ظرفكه به شكل قيف طراحي شده است از ميان پايين ديوار به طرف يك  شكل

  .يدهدايت كن، ديگر

  .مون قرار دهيدرا مورد آزديوار حداقل سه آزمونه ، ي ديوارها تعداد آزمونه   8-4

را بالفاصله بعد از ساخت در يك ورق پالستيكي غيرقابل  ي ديوارها آزمونه، ي ديوارها آزمونه داري نگه   8-5
را  پوشش پالستيكيروز  7پس از  .داري كنيد روز در اين شرايط نگه 7قراردهيد و به مدت  ،نفوذ در برابر آب

  .  روز ديگر در محيط آزمايشگاه ادامه دهيد 7 وري را به مدتآ لو عم ها برداريد از روي آن
  
  آزمون انجام روش    9

هايي كه در داخل محفظه آزمون قرار دارد را  پشت ديوار و قسمت غير از به ديوار روي همه سطوح باز آزمونه
   . متر پوشش دهيد ميلي 10حداقل  با استفاده از مالت بنايي به ضخامت

كه با استفاده از مالت و يا قطعات بنايي توخالي شوند  ساخته ميبنايي توپر براي ديوارهايي كه با قطعات 
متر  ميلي 10شوند، روي سطح آزمونه را با استفاده از مالت به ضخامت حداقل  دوغابي يا ساير مواد پر مي

ك شفاف كه از مواد نفوذناپذير مانند ورق پالستي هاي باز ها يا حفره براي ديوارهاي با روزنه. اندود كنيد
قابليت پايداري در برابر فشار آزمون ناشي از بخش بااليي ديوار را داشته باشد استفاده كنيد تا  از تبخير يا 

برداري از داخل اين  منظور مشاهده يا عكس نچه بهچنا .عمل آيد جلوگيري به جابجايي هوا از باالي ديوار،
  .طول انجامد دقيقه در ساعت به 10نبايد بيش از  ها، پوشش باالي ديوار برداشته شود، اين عمل حفره

جز پشت آن و سطح محصـور   متر روي همه سطوح ديوار به ميلي 10به ضخامت  با مالت اندودكاري ،طور تجربي هب -1يادآوري
  تـوان   مصـالح انـدودكاري ديگـري را مـي    . گيـرد  بند و هوابند مـورد اسـتفاده قـرار مـي     عنوان رطوبت شده در محفظه آزمون، به

تـامين  يا بيشـتر از آن  ت اندودكاري كه پايداري در برابر حركت هوا يا رطوبت را مشابه مال نآمورد استفاده قرار داد مشروط بر 
داراي ، 1-3اسـتاندارد بنـد    بنـدي  نسبت هاي ويژگياندودكاري مطابق با  هاي دهد كه مالت تحقيقات انجام شده نشان مي. كند

ــاً در محـــ   ــوا تقريبـ ــوذ هـ ــا   l/(s.m2)   4- 10  ×5/7دوده  نفـ ــار آب    5/7×  10 -3تـ ــوذ بخـ ــاً و نفـ ــدوده تقريبـ   در محـ
ng/(s.m2.Pa)  1400  ر نامنظم مانند عنوان مواد جايگزين براي سطوح بسيا  بهاليه نازك استفاده از اندودكاري  .است 3100تا

در چنـين مـواردي    .مناسـب نيسـت   ،محفظـه آزمـون   بندي بودن آب مشكل علت به ،تزئيني ناهموارقطعات بنايي بتني با رويه 
  .شود بندي، مي سهولت در آبو متر، سبب تامين يك سطح صاف  ميلي 10اندودكاري به ضخامت استفاده از مالت 

   ،روي اين سطوح را با استفاده از برس ،به منظور سهولت در تشخيص رطوبت در سطوح تيره در پشت ديوار -2يادآوري
  .مورد استفاده قرار گيردنبايد  دوغاب سيماني .يدبمال هكآ بآ
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با استفاده از گيره محكم قرار دهيد و آن را  ديوار محفظه آزمون را روي آزمونه نصب محفظه آزمون    9-1
  . بندي كنيد ، آبگيريا يك ماده درز الستيكي سپس مجموعه را با استفاده از يك واشر. كنيد

  .اي محكم كردن محفظه توسط گيره ممكن است در آزمونه ترك ايجاد كنداعمال نيروي زياد بر -يادآوري
ساعت  برليتر در متر مربع ديوار  138ميزان  اي تنظيم كنيد كه به گونه بهرا سامانه عبور آب در ميان ديوار 

  . باشد
شار مشخص چنانچه ميزان ف. زمان با برپايي سامانه عبور آب، فشار هوا را در داخل محفظه زياد كنيد هم

در صورت نياز، براي جلوگيري از . را اعمال كنيد )پاسكال 500(متر آب  ميلي 50نشده است، فشاري معادل 
   .كنيد بيشترداشتن فشار و تنظيم آن، به آرامي جريان هوا را  جريان زياد آب داخل مخزن و ثابت نگه

  .داريد ت نگهشرايط مشخص شده در آزمون را براي يك دوره حداقل چهار ساعت ثاب
ارزيابي  اي باشد كه اندازه به طول مدت آزمون بايد. عمل آيد الزم به دقت كردن طول مدت آزمون، بايد مشخص براي -يادآوري

  .اندودكاري، طراحي و مهارت در اجرا ميسر شودمواد و مصالح، 
  
   ها ثبت مشاهده   10

چنانچه آزمون . مورد بررسي قرار دهيدآزمون را بار روند  دقيقه يك 30در طول مدت چهار ساعت آزمون، هر 
طول انجاميد، در صورت لزوم فاصله مشاهدات بيش از چهار ساعت را براساس عملكرد  بيش از چهار ساعت به

  :موارد زير را ثبت كنيد. يادداشت كنيدديوار آزمونه 
  .زمان ظاهر شدن رطوبت در پشت آزمونه  1- 10
  .ب قابل رويت در پشت آزمونهزمان ظاهر شدن اولين آ  2- 10
  .عنوان درصدي از مساحت محفظه آزمون سطح مرطوب شده در پشت ديوار به  3- 10
  .بااليي رو آبآوري شده از طريق  كل آب جمع  4- 10
  .ينييپا رو آباوري شده از طريق  كل آب جمع  5- 10
  
   تكرار آزمون   11

تكـرار و   ، آزمون را)يا زمان بيشتر( روز 28داري و پس از  نگهدر شرايط استاندارد ها را  آزمونهدر صورت لزوم، 
  .دوباره مورد ارزيابي قرار دهيد

  
   گزارش   12

  :اطالعات را به شرح زير گزارش كنيد
بندي مالت مورد  كليه مواد و مصالح شامل اندودها، قطعات بنايي، مصالح تشكيل دهنده مالت و تركيب  12-1

  .ها كه براساس استاندارد مربوط، تعيين شده است ديوار و خواص آناستفاده در ساخت آزمونه 
  .هاي مربوط ها و نقشه درصورت لزوم عكس. توصيف طراحي آزمونه ديوار و جزئيات ساخت   12-2
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مشخص كردن نوع، حداقل ضخامت مالت اندودكاري استفاده شده، نام توليدكننده و نام مواد    12-3
عنوان مواد جايگزين مالت اندودكاري در اطراف و  بند به ه از مواد هوابند و رطوبتدر صورت استفاد جايگزين،

  .قسمت جلوي آزمونه
  .ها توصيف جزئيات كيفيت مهارت در اجراي مورد استفاده در ساخت آزمونه  12-4
  .شرايط آزمون   12-5
  .9 براساس بند ها هثبت مشاهد  12-6
  .آوري و طول مدت آزمون طول ساخت، عمل ثبت دما و رطوبت آزمايشگاه در   12-7
  .در زمان تكرار آزمون ديوار در صورت لزوم سن آزمونهدر زمان آزمون و ديوار سن آزمونه    12-8
  

  1اريبيدقت و    13
اين روش آزمـون   ،بنايي ديوارو نشت آب از ميان  نفوذ آزمون روشروي  تاثيرگذاربا توجه به عوامل گوناگون 

  .دندار اريبييا دقت  گونه هيچ

                                                                                                                                                         
1 - Bias 


