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  نام خدابه 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي
 

و  استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

به  92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  نام

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کنندگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

نویس پیش  شود. می حاصل غیردولتی و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان، و صادرکنندگان

از  پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایران  ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت

 .شودمی منتشر و چاپ

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

ترتیب، بدین  شود. می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد براساس که شوندمی تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران استانداردسازمان ملی 
المللی الکتروتکنیک  بین ، کمیسیون1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
3 کدکس غذایی کمیسیون 

(CAC) 

از  کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت کشور در

 شود.می گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت های آخرین

 سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینیپیش موازین رعایت با تواندسازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

 و  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظوربه تواندمی نماید. سازمان

 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای چنینهم نماید. اجباری را آن بندیدرجه

 محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

  را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز هاآزمایشگاه

 هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز درصورت و کندمی ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط براساس

 عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کندنظارت می هاآن برعملکرد و اعطا

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات

                                                 
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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 گفتارپیش

که پیش «هاویژگی –بندی )بدون جمع شدگی( سیمان هیدرولیکی خشک، بسته روان مالت» استاندارد

 سی پانصد وتوسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده و درهای مربوط نویس آن در کمیسیون

مورخ   ساختمانیمصالح و فرآورده های  مهندسی ساختمان و اجالس کمیته ملی استانداردمین ا

قانون اصالح قوانین و مقررات  3مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  13/6/1323

ان استاندارد ملی ایران منتشر ، به عنو1331و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  موسسه استاندارد

 شود. می

ی صنایع، علوم و خدمات، های ملی و جهانی در زمینهبرای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

برای اصالح و تکمیل این نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که ی ملی ایران در مواقع لزوم تجدیداستانداردها

استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر درکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید 

 همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 :خذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استامنبع و م

ASTM C1107/C1107M:  2014, Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic-Cement 

Grout (Nonshrink) 
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 ويژگي ها –بندي )بدون جمع شدگي( مالت سیمان هیدرولیکي خشک، بسته روان

 

 دامنه کاربردهدف و  4

های روان مالت های سیمان هیدرولیکی خشک هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی 4-4

بندی شده، خشک بستههای روان مالتبرای این استاندارد  شدگی است.بدون جمع  ،بندی شدهبسته

 یک سازه، گاهتکیهمثل قابل استفاده در محل تحت بار ) (شدگیجمع بدون)هیدرولیکی  سیمانبرپایه 

 ،اولیه از محل قرارگیری تربه پایینجلوگیری از تغییر ارتفاع  به منظورکه ( یک ماشین و مشابه آن

 کاربرد دارد.

 تنهاکه  ماسه و دیگر ترکیبات هستند ،تشکل از سیمان هیدرولیکیمنظر های موردروان مالت 4-2

 ند.اختالط جهت مصرف نیاز دارآب به 

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است.در صورت وجود چنین مواردی ، مسئولیت  -هشدار

 برقراری شرایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد می باشد .

 الزامي مراجع 2

ده شده ها ارجاع داکه در متن این استاندارد ملی ایران به آن مراجع الزامی زیر حاوی مقرراتی هستند

 د.نشوجزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می است. بنابراین

دی ها و تجدیدنظرهای بعدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحیه

ها ارجاع آن موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها موردنظر است.های بعدی آنداده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 جع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:ااستفاده از مر

 واژه نامه -، سنگدانه های بتن1336: سال 2123 شماره استاندارد ملی ایران  2-4

 ی موجود ، آزمون وزن مخصوص، بازدهی و هوا1333: سال3391استاندارد ملی ایران شماره   2-2

 در بتن 

 ، تغییر طول مالت وبتن سیمان هیدرولیکی   1329: سال 13932استاندارد ملی ایران شماره   2-1

 روش آزمون -سخت شده             

 سیمان هیدرولیکی  ین هوای مالتی، تع1333: سال 6139استاندارد ملی ایران شماره   2-1

 روش آزمون - 

 کاهش دادن  –، مصالح ساختمانی، سنگدانه 1339: سال 3126استاندارد ملی ایران شماره   2-5

 روش کار –نمونه سنگدانه تا اندازه آزمون  
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  تعیین مقدار روانی روان مالت برای بتن با، 1323: سال 13319استاندارد ملی ایران شماره   2-6

 روش آزمون -سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان 

 های گیری تغییرات ارتفاع نمونه، اندازه1321: سال 16913استاندارد ملی ایران شماره   2-7

 روش آزمون -سیمان هیدرولیکی روان مالتای استوانه 

 گیری اندازه -، مالت سیمان هیدرولیکی1336: سال 19223استاندارد ملی ایران شماره   2-4

 روش آزمون -روانی 

2-9  ASTM C109/C109M, Test Method for Compressive of Hydraulic Cement  

 Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Speciment) 

2-10 ASTM C305, Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes 

 and Mortars of  Plastic Consistency 

2-11 ASTM C827, Test Method for Change in Height at Early Ages of Cylindrical  

 Specimens of Cementitious Mixtures 

 

 اصطالحات و تعاريف 1

 ،1-9بند کاربرده شده در استاندارد استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف بهدر این   1-4

 رود:کار میاصطالحات و تعاریف زیر نیز به

1-4-4 

 جاري شدن ،قوام

ی است که روان مالت،جاری با قوام روان مالت 3-9بند  طبق استاندارد براساس روش آزمون جریان

متر داشته میلی (123تا  193)برابر  ثانیه پخش شوندگی 3در  ،ی میز جریانضربه بر رو 3پس از 

 باشد.

1-4-2 

 روان بودن ،قوام

ی روان مالت ،روان قوام با روان مالت 6-9 بند طبق استاندارد مخروط از براساس روش آزمون عبور

 ثانیه داشته باشد. (39تا  19)برابر  است که زمان عبوری

1-4-1 

 پالستیک ،قوام
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ت ی اسروان مالت ،پالستیک با قوام روان مالت 3-9بند طبق استاندارد  آزمون جریانبراساس روش 

متر داشته میلی (193تا  199)برابر  ثانیه پخش شوندگی 3در  ،جریانروی میز  ضربه بر 3که پس از 

 باشد. 

 

 اطالعات سفارش دهي 1

 ارایه اطالعات زیر الزامی است:

منطبق بر این استاندارد در  عالوه بر الزامات اجباریرا هنگامی که خریدار الزامات اختیاری  1-4

 کند.درخواست میبسته بندی شده های خشک روان مالت مورد

تحت بار  هایگاه، یا تکیهیا در نقاط حساس به خوردگیتحت تنش  روان مالتهنگامی که  1-2

 زا به اطالع کارخانه سازنده برساند، و خریدار باید این اطالعات را ،گیردمورد استفاده قرار میسازه 

 مواد، با بیان  در برابر سولفات و هرگونه محدودیت دیگر نیترات، سولفید، ،نیتریت مقدار کلرید،الزامات 

 .(یادآوری زیر را ببینید) حاصل کند ی مربوطه اطالعهارداستانداها یا شناسه

مورد استفاده قرار  های تهاجمیدر شرایط غیرطبیعی یا در محیط مالتروان هنگامی که  1-1

در  روان مالتتاریخچه عملکرد  از و کند منتقل کنندهتولید د این اطالعات را بهخریدار بای ،گیردمی

 د.شرایط مشابه اطمینان حاصل کن

 شدگی رابدون جمع روان مالت استاندارداین بینی کرد، شتوان پیمیاز آنجا که تمام شرایط استفاده را ن -يادآوري

وکنترل شده در محیط مرطوب  تغییرات ارتفاع آن در شرایط آزمایشگاهی و شدگی وعدم جمعدهد که مدنظر قرار می

 شدن ای از خشکبه درجه های آزمایشیشدگی و تغییر ارتفاع هنگامی که نمونهجمع معموالً ،دانجام و گزارش شو

در  هاتعیین اعتبار نتایج آزمایش و ه نتیجه بهتریابی بکاربران برای دست شود کهمی شنهادافتد. پیاتفاق می رسندمی

 ند.تولیدکنندگان مشورت کن با کاربردهای خاص

 مصالح 5

 ماسه و ،هیدرولیکی سیمان بندی شده، شاملخشک بسته روان مالتدهنده تشکیل مواد  5-4

 د.باشمی دیگر یاجزا

 

 مات عملکرد االز 6

با حداکثر  و با بیشترین نسبت آب به مواد جامد باید، ها جهت ارزیابی عملکردتمامی نمونه 6-4

 شوند.تهیه بندی روانی بستهجریان یا بیشترین 
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چنین همط شده و تازه مخلو روان مالتو از درجه سلسیوس  (93±9)در دمای  بایدها نمونه 6-2

ند. از طرف سازنده ساخته شو مجازحداکثر زمان کارایی کن در داخل مخلوط هباقی ماند روان مالتاز 

 را برآورده کند. 1الزامات جدول  بایدهای ساخته شده از هر دو حالت ها بر روی نمونهنتایج آزمون

باقی مانده داخل  روان مالتن چنیتازه مخلوط شده و هم روان مالتاز  بایدر تشیهای بنمونه 6-1

های مجاز پیشنهاد شده از طرف تولید کننده با رعایت محدودیتن در حداکثر زمان کارایی کمخلوط

های نگهداری دمایی )بیشینه و کمینه( تعریف شده از سوی سازنده تهیه شوند. نتیجه آزمایشات نمونه

را برآورده نمایند به استثناء الزامات مقاومت فشاری برای  1الزامات جدول  بایدشده در دمای موردنظر 

 اند.های که در حداقل دما نگهداری شدهنمونه

درجه سلسیوس، بیشترین دمای  (93±9)ها باید در سه دمای مختلف شامل دمای نمونه 6-1

 مجاز و کمترین دمای مجاز توصیه شده توسط سازنده ساخته شوند.

 الزامات عملکرد -4جدول 

 مقاومت فشاري

 (کمینه)
MPa Psi 

 ]1999[ 9/3 روزه1

 ]9399[ 9/13 روزه 3

 ]3399[ 9/92 روزه3

 ]3999[ 9/32 روزه93

در سنین اولیه در زمان  ارتفاع تغییر 

  گیرش نهایی،

 بیشینهدرصد 

 9/2+ 

 سخت شده روان مالتارتفاع  تغییرات

در  آوری مرطوبشرایط عمل در

 روزه (93و 12، 3، 1) سنین

  

  

 +3/9   بیشینهدرصد 

 9/9  کمینهدرصد 

 

 بردارينمونه 7

را برای  انتخاب شده روان مالتطور تصادفی از محموله هکه ب روان مالتیک بسته کامل  7-4

 ید.استفاده کن آزمونانجام 
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 استانداردمکانیکی و  روش جداکننده زبا استفاده ا کمتری الزم است، روان مالتکه  یدر جای 7-2

با حجم نیاز مورد، جرم با چگالی زیاد هایروان مالت برای .کنیدگرم را انتخاب  3999مقدار  3-9بند 

 تعدیل شود. آن معادل

 

 کردن )پیمانه( تولید 4

 باید در شرایط زیر تولید شوند: روان مالتهای مخلوط 4-4

شده از سوی تولید کننده  دمای توصیه کمینهو  بیشینهمحدوده باید در  روان مالتمخلوط  4-4-4

 د.تهیه شو

و تجهیزات آزمون باید در محدوده  روان مالتدمای  منظور انجام آزمون استاندارد،به  4-4-2

 د.نشو دارینگه سلسیوسدرجه  (3±93)

به محدوده را قبل از استفاده دمای تمام مواد و تجهیزات مورد استفاده در تهیه نمونه  4-2

 برسانید. سلسیوسدرجه ( 3±93)

و تجهیزات آزمایشگاهی  کوچک است دادن تجهیزات بسیار برای جا آزمایشگاهزمانی که  4-2-4

  .برسانید به دمای موردنظر راکن مخلوط یدما قبل از کار شوند الزم استداری می ون از آن نگهربی

نظر، رسیدن به دمای موردبعد از زن را روشن کنید. همو  پرکردهاز آب با دمای مناسب  کن رامخلوط

 .کنید سازی و تولیدبه آماده آب را تخلیه کرده و بالفاصله اقدام

های تنظیم دمای آب اختالط، جهت و روشدستورالعمل  ارایهجهت  حدودیتیکننده متولید 4-1

زمان  سخنباید نا هاییروشاستفاده از چنین  نظر ندارد.مورددوده به مح روان مالتن دمای رساند

 اختالط بیان شده در این استاندارد باشد.
 

 هاي ساختنسبت 3

 باید ذکرشده است بندیبسته روی درکه کننده  آب توصیه شده توسط تولیدبیشینه و  مقدارکمینه

 با الزامات استاندارد انطباق داشته باشد. استفاده شود تا نتایج

 ±3با  زمونآباید بندی درج کرده باشد، روی بسته بر اطالعات بیشینه روانی را چنانچه تولید کننده

یین نسبت و تعآب  بر وزن حال تاکیدهر در شود. کننده انجامتعیین شده توسط تولیدمقدارآب درصد 

بیان شده  هم با های حجمی و وزنینسبت در صورتی کهنظر قرار گیرد. وزنی آب به ماده خشک مد

 انجام شود. خشک دارد روان مالتهرکدام که مقدار آب بیشتری نسبت به  د، ساخت نمونه بانباش
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 اختالط 41

     بند یا بیان شده در 19-9بند  استانداردهای شرح داده شده در کنمخلوطهر کدام از  41-4

کن شرح داده شده در اختالف باید از مخلوط درصورت بروز شوند.برای اختالط استفاده می 19-1-9

 الزامات استفاده شود. برای داوری و انطباق با 9-1-19 بند

 آزمون داوری جهت بر طرف کردن موارد عدم انطباق آزمایش با الزامات استاندارد انجام می شود. -يادآوري

 دوار محفظهکن با مخلوط   41-4-4

انطباق داشته  19-9بند  استانداردباید با مشخصات اشاره شده در  روان مالتکن دستگاه مخلوط

درشت  ماسهتخلیه قابلیت د که نای طراحی شده باشبه گونهباید  کنمخلوطهای تیغهاگرچه  باشد.

 شته باشد.را دا روان مالتدانه 

 مالت نک مخلوط   41-4-2

 محور افقی الزم است. کن درلیتر با محفظه مخلوط (199الی  119)با ظرفیت  مالت کنمخلوطیک 

  کن بایدهای مخلوطتیغه های اختالط افقی باشد.فلزی و تیغه باید دارای بدنه تمال کنمخلوط

حال اختالط  در روان مالت برای های مختلفد تالطم و جریان الزم در جهتنتوانباشند تا ب دارزاویه

 ایجاد کند. رادر حال چرخیدن به دور محور افقی کن درون محفظه مخلوطر د

کن را پاک ظه مخلوطد تمام سطوح داخل محفند تا بتواننکن باید قابل تنظیم باشهای مخلوطتیغه

در برابر سایش و از موادی  پذیر مقاوممواد انعطاف الستیک یاکن باید از های مخلوطتیغه د.نکن

شوند که تمام سطح یم ها باید طوری تنظتیغه د.نواکنش نده روان مالتد که با نباشساخته شده 

 طور مداوم تمیز کند.هکن را بمحفظه مخلوطانحنادار داخلی 

 د.دور در دقیقه باش (33 تا 93)ها حول محور باید سرعت چرخش تیغه بیشینه

ماله یا ده از با استفا های سفت شدهروان مالت لودگی باشد.آبدون  تمیز، مرطوب و باید کنمخلوط

 د.نکن جدا شوچکش از محفظه مخلوط ضربات مالیم

شود. برای ایمنی بیشتر، ترجیح داده می زاییدود برای جلوگیری از سروصدا وکن برقی مخلوط استفاده از -يادآوري

این وظیفه کاربر است که  موارد ایمنی،پیشنهاد این  کننده باشد. حتی با اهرم کنترل کالچ بامجهز به یک کن مخلوط

ایمنی  و در تمام مراحل انجام کار نیستندناک برای کاربر خطراز لحاظ فیزیکی و مکانیکی ی استفاده کند که از تجهیزات

 .رعایت کند فردی را

 قیاس آزمايشگاهيدر م روش اختالط 41-2

ا جریان ی بیشینهمقدار آب  برای رسیدن به تعیین  و روان مالتبندی ردهجهت تعیین    41-2-4

 کافی است. روان مالت گرم نمونه 3999  روانرسیدن به شرایط 

 انجام پذیرد.درصد وزنی  1/9 با دقت نزدیک بهو باید  در یک ترازو روان مالتتوزین تمام    41-2-2
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درصد  1/9صورت وزنی باید با دقت هصورت حجمی و چه بهگیری مقدار آب چه باندازه   41-2-1

 انجام پذیرد. 

با محاسبه درصد آب از توان می ،مقدار آب را پیشنهاد داده باشد بیشینهکننده اگر کارخانه تولید

اگر  و ،تعیین کرد را روان مالتدقیق برای ساخت مخلوط  مقدار آب الزم ،بندیاطالعات روی بسته

 برای شروع پیشنهادی راآب ه باشد، مقدارروانی را پیشنهاد داد بیشینهیا  بیشینه جریانکننده  ولیدت

 یا  میزان جریانترین بیش یابی بهبرای دستآب مقدارتنظیم  درصورت لزومو  کار استفاده کرد

 .روانی انجام شود حدترین بیش

نیاز تنظیمات الزم برای آزمون بعدی انجام بدست نیاید، برای تخمین آب مورد ماهیت موردانتظار اگر

 د.مقدار آب جدید شروع شو آزمون بعدی با فعلی را تخلیه و پیمانهشود. ولی 

 روان مالتکردن کنید. شروع به مخلوط 1دور  مقدار آب را در داخل  جام ریخته و با   41-2-1

ثانیه  13را برای  کنمخلوطثانیه داخل جام ریخته و بعد از یک دقیقه،  39 خشک را در عرض حدوداً

 ی را که به اطراف جام چسبیده جدا کنید و داخل جام برگردانید.روان مالتخاموش کنید و تمام 

خشک با آب  روان مالتدقیقه از زمانی که  3روشن کنید و  برای  9کن را با سرعت دوباره مخلوط

کننده پیشنهاد داده نیز های دیگر که تولیدتوان از روش. میه است مخلوط کنیدتماس پیدا کرد

 استفاده کرد.

برای یک شکاف  های فلزی کهتوان از دیسکمی استفاده شود. بهتر است برای پوشش جام از یک درب -يادآوري

تر و بزرگ کنمخلوطرخ دهد باید از یک  روان مالتاستفاده کرد.اگر بیرون ریختگی جادادن شفت درآن ایجاد شده 

 تر برای اختالط استفاده کرد.مناسب

باید از مقدار  شود.ای اضافی متوالی استفاده میهپیمانهموردنیاز از چنانچه برای تهیه نمونه    41-2-5

پایان به محدوده زمان کاربری ها استفاده شود. چنانچه در حین آزمایش ساخت آنآب یکسانی برای 

که تولیدکننده توصیه مگر این مخلوط و استفاده شود،، روان مالتاز  جدید پیمانهیک فاصله بال برسد،

 دیگری کرده باشد.

 تمال کنمخلوطاستفاده از روش  41-1

کن مالت با محفظه با استفاده از مخلوط روان مالتها باید از یک پیمانه واحد همه نمونه  41-1-4

با الزامات استاندارد  روان مالتبررسی انطباق عملکرد  منظورآزمایش بهتهیه شوند. ثابت و شفت افقی

 انجام 

 شود.می

های کامل آزمون هستند، تعداد کافی از بسته حرارت درجه که مواد و تجهیزات دردر حالی  41-1-2

توان هر دو می پیمانهبا استفاده از یک استفاده کنید.  را روان مالتلیتر  36 دست کمبرای ساخت 
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نیاز ردکل آب اختالط موداد. مشخص یکسان انجام  یدما در یک ی راتاخیر تازه و روان مالتآزمون 

 .(زیر را ببینید یادآوری) کن بریزیدمخلوط وندر را

توزین  مقدار شود، ازانجام می مواد جامد مقدار نسبت آب به بیشینهآزمون با زمانی که    41-1-2-4

 برای تعیین مقدار آب استفاده کنید.ها بسته شده

ورد مپیشنهادی یا روانی جریان  بیشینهیابی به ی دستبرا روان مالتهنگامی که یک    41-1-2-2

-اضافه .در حین اختالط تنظیم شود نظرای دستیابی به ماهیت موردبرگیرد، مقدار آب قرار می آزمون

، و از انجام شوددرحال چرخش حاوی آب باید بطور پیوسته  کنمخلوطخشک به  روان مالتکردن 

را به  کنمخلوط، اختالط یک دقیقهپس از به بیرون پرتاب شدن جلوگیری شود. و خارج شدن مواد

به  کنمخلوطبه داخل  روان مالتها و برگرداندن موش کنید. بعد از تمیز کردن تیغهثانیه خا 39مدت 

که توصیه دیگری از مگر اینزدن ادامه یابد. هم روان مالتاختالط آب با دقیقه از زمان اولیه  3مدت 

اگر جریان و روانی الزم بدست نیاید، انجام تنظیمات اضافی جهت برآورد  کننده شده باشد.سوی تولید

با مقدار آب  آزمونتکرار  شود. ریختهفعلی دور  پیمانهو  جدید انجام پیمانهیک  مقدار آب الزم برای

 جدید انجام پذیرد.

توان می ،دین اتفاق تکرار شواگر ا .افتدبه آب اتفاق می هنگام افزودن پودردر  کلوخه شدن شدید معموالً -يادآوري

مانده را پس از یک دقیقه اختالط و آب باقی خشک را ریخته روان مالتسپس کل  از آب را استفاده کرد ودرصد  39

 های الزم ارتباط برقرار شود.ادامه داشت با تولیدکننده برای توصیه اگر کلوخه  شدن اضافه کرد.

یک درون  وعبور داده متر یلیم 3/2الک  را از روان مالتبخشی از  ،پس از اختالط کامل   41-1-1

 پیمانهکل د، مخلوط نشده مشاهده ش روان مالتاز  هاییگلولهکلوخه یااگر  .دظرف مرطوب تخلیه کنی

 د.گیری شوود کرده و دوباره پیمانهردم را

برای آزمون بعدی باقی در حال چرخش   کنمخلوطخل در دا را روان مالتز ا یمقدار  41-1-1

ارایه  روان مالت اییزمان کار بیشینهعنوان بهدیگری از سوی تولیدکننده  توصیه کهاین مگرگذارید، 

 .شده باشد

العمل باید دستور دو را توصیه کند. یا هر ها یا وسایل خاص دیگرروشکننده اگر تولید  41-1-5

 صورت دقیق مورد استفاده قرار گیرد.هکننده بتولید

 

 آزمون هايروش 44

 قوام  44-4
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 11-9بند استاندارد  برطبق ،مخلوط یدما یاستثنا تهیه مخلوط، به ،لوطتعیین قوام مخ  44-4-4

باید  حتماً .دبه مخلوط اضافه کر خشک روان مالتتوان آب یاهرگز نمی . برای تنظیم قوامپذیردانجام 

 خشک ساخته شود. روان مالتبا استفاده از  مخلوط جدید

یین شده دمای تع بیشینهدر  آب موردنیاز تعیین کنید، استفاده ازبا  را روان مالت قوام   44-4-2

نتهای ط شده در امخلو روان مالتتازه مخلوط شده و  روان مالتحالت  دو هر و کننده،توسط تولید

 و دمای مجاز قابل استفاده باید در محدوده روانی تعریفزمان  بیشینهدر مخلوط  قوام .پذیریکارزمان 

 شده باشد.

کننده. هنگامی که استفاده نشود مگر با توصیه تولید  روان مالتاز آب بیشتر برای تنظیم    44-4-1

با الزامات این استاندارد الزم  مخلوط هایی به منظور مطابقتشود انجام آزمونمی تعدیل آب توصیه

 است.

 يبازده 44-2

 مطابق لیتریمیلی 299 استوانهگیری ظرف اندازه با استفاده از روان مالتی گیری بازدهو اندازه تعیین

 شود.انجام می 3-9بند  استاندارد

  محاسبه   44-2-4

تازه مخلوط شده در  روان مالتی بازدهو محاسبه  ،9-9بند  استانداردبا  مالت روانمحاسبه چگالی 

 مشخص شده به شرح زیر است: هر بسته با جرم

 
 

 که در آن:

Y ؛لیتر( 3/9)با دقت  بر حسب لیتر  ،روان مالت یبازده 

W  ؛متر مکعبربر حسب کیلوگرم د ،روان مالت وزن مخصوص 

A  ؛(       ،)روان مالتبه  ت آب اضافه شدهبنس 

Wt  گرمکیلوبرحسب بندی، وزن خالص مشخص شده برروی بسته. 

 

 تغییر ارتفاع در سنین اولیه  44-1

 11-9بند  ی استانداردهای قابل اجرادر سنین اولیه با توجه به بخش روان مالتتعیین تغییر ارتفاع 

 شود.انجام می

 سخت شده روان مالتتغییر ارتفاع  44-1

 آبجرم 
 خشک روان مالتجرم 
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استاندارد  را طبقروزه  (93و  12، 3، 1)سخت شده در سنین  روان مالتتعیین تغییر ارتفاع   44-1-4

 .کنیدگزارش  انجام داده و 3-9بند 

با درصد  39با رطوبت نسبی  ایروزگی در محفظه 36تا سن روز نمونه را  93بعد از    44-1-2

 93آوری مرطوب و پس از روز عمل 93تغییر ارتفاع نمونه بعد از  قرار دهید 3-9مطابق بند  استاندارد

 .شوده محاسب سلسیوسدرجه  (93±3)و در دمای درصد  39روز نگهداری در شرایط رطوبت نسبی 

 مقاومت فشاري 44-5

موارد ه غیر از صورت پذیرد ب 2-9بند  استانداردی یاجراهای تعیین مقاومت فشاری با توجه به بخش

 .این بخش تغییر یافته

یا جاری، قالب را تا نیمه پر کنید و با یک انگشت )از دستکش  روانهای روان مالتبرای    44-5-4

طوری که بعد از تراکم بار آن را متراکم کنید قالب را پر کرده و دوباره متراکم کنید به 3استفاده شود( 

ده و اضافی را به مرکز قالب هدایت کر روان مالتباالی قالب باقی بماند.  روان مالتنهایی مقداری از 

ای کل سطح را اره ورت عمودی نگاه داشته شده است باحرکتصسپس به وسیله یک ماله که به

 بایست با روش آزمون توصیف شده درپالستیک باشد می روان مالتپرداخت نمایید. چنانچه 

 د.متراکم شو 2-9بند  استاندارد

مانع از قرارگیری  روان مالتهای مکعبی را با یک درپوش بپوشانید و مراقب باشید که قالب  44-5-2
 دست کمو با ضخامت  روان مالتدرپوش باید مسطح، سخت، غیرقابل واکنش با کامل درپوش نشود. 

قالب مکعبی باید تراز شود و  .تر از قالب باشدمتر بزرگمیلی 6 دست کممتر و از هر طرف میلی 6
 تا سطح باالیی قالب مکعبی با درپوش در تماس باشد.روی آن مقید شود درپوش 

 دست کمای با جرم شکل، وزنه Cاستفاده از دو گیره مقید کردن صفحه شده جهت شناخته  هایروش -يادآوري
 بین قالب مکعبی و درپوش است. کیلوگرم، پیچ خروسی وگل میخ 3

بر یا  قالب گیریساعت پس از  )92±3/9(را  قالب هابرای تعیین مقاومت فشاری نمونه ها،    44-5-1
اتاق مرطوب بدور از چکه  یا نمونه ها را در محفظه عمل آوری .کنید بازطبق دستورالعمل تولیدکننده 

تمام  شوند.آزموده  دبای( روزه 93و  3، 3، 1) یک از سنیندر هرسه نمونه مکعبی آب قرار دهید. 
برای  9-2استاندارد بند  در محدوده انحراف مجاز شرح داده شده در دنمونه ها برای هر سن معین بای

 .مقاومت فشاری آزموده شوند

 

 آزمون گزارش 42

 اطالعات زیر را گزارش کنید:  42-4

 ارجاع به این استاندارد ملی ایران 19-1-1
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 آزمون؛مورد  روان مالتمنبع و مشخصات    42-4-2

ده یا اجازه داده گر که توصیه شیات هرگونه تغییرات و شرایط اعمال شده توسط آزمونیجز   42-4-1
 ؛هایا توصیه شده توسط آن های مجازچنین استثناکننده یا دیگران و همشده توسط تولید

کردن قالب ها در مواردی تاریخ باز  قالب گیری،روان مالت، تاریخ تعداد و اندازه هر نمونه    42-4-1
 . باز می شوندطبق دستورالعمل تولیدکننده  ( ساعت بر92±3/9) در سنی به غیر از که قالب ها

 ؛خشک روان مالت( در زمان تولید نمونه و نسبت آب به قوام )کارایی   42-4-5

 ؛آوریمای زمان اختالط و دمای زمان عملد   42-4-6

-عمل در آن آماده، روان مالتکه نمونه  یکارپذیری و محدوده دمایمشخص کردن زمان    42-4-7

 ؛و آزمایش شده استآوری 

 ؛گیرش نهایی تغییر ارتفاع از زمان ریختن تا درصد   42-4-4

 آوری شده در شرایط مرطوب در سنینعمل یسخت شده روان مالتغییرات ارتفاع  ت درصد   42-4-3
 ؛روز (93و  12، 3، 1)

آوری در روز عمل 93 روز، وقتی که 36خشک شده بعد از  روان مالتیرات ارتفاع یتغ درصد   42-4-41
 ؛قرارگرفته استروز در معرض هوا  93و پس از  شرایط مرطوب

 ؛روز ( 93و  3، 3، 1 ) در سنین روان مالتمقاومت فشاری    42-4-14

 .9-11بند   ه طبقگیری شداندازه یبازده   42-4-42

 

 پذيرشبازرسي و  41

فرایند و عنوان بخشی از ید بین خریدار و تولیدکننده بهخشک با روان مالتبازرسی از مواد  41-4
 .توافق شود خریداسناد 

 شود. لحاظمنطبق عنوان ماده ناباید بهاستانداردرا برآورده نکند، الزامات این ای که هر ماده 41-2
 کن با توجه بهمخلوطدر هنگام استفاده از  استانداردصورت عدم انطباق با هر بخش از الزامات این در

باید  برای تطابق با استاندارد 9-1-19 بند بیان شده در ، روش اختالط 11-9بند  العملدستور
 مکتوب به صورت به را رد کند. گزارش بایدماده نامنطبق هرگونه  ر حق دارداخرید .بکارگرفته شود

 د.تولیدکننده یا عرضه کننده ارایه شو
 

 انطباق گواهي 41

اهی انطباق صادره از نهاد ارزیابی گوباید در هنگام فروش خواست خریدار درصورت در تولیدکننده
 ه دهد.یابر انطباق محصول با این استاندارد را ارانطباق واجد صالحیت، مبنی 
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 گذاري نشانه 45

 :صورت واضح وخوانا باشندهاطالعات زیر ب کمینهها باید دارای تمام بسته   45-4

روان ترین محدوده دمای در باالترین و پایینایی کاروزن خالص، زمان ،تولیدکننده نام تجاری  45-4-4
 ؛مالت

 ؛زمان مصرف بیشینهتاریخ تولید و توصیه    45-4-2

 ؛هرمحمولهشماره شناسایی    45-4-1

 :دن الصاق شوآ بندی نوشته یا بهای که باید برروی بستهاضافهاطالعات    45-2

 ؛آوریعمل و نحوه اجرا ،کردنسازی سطح، مخلوطهای آمادهدستورالعمل   45-2-4

 ؛توصیه شده روانی بیشینهختالط مورد استفاده یا اآب  بیشینه   45-2-2

گیری نباید از مقدار اندازه یبازده .روانی بیشینهان آب اختالط یا در میز بیشینهدر  یبازده   45-2-1
 تر باشد؛بزرگ 9-11شده در بند 

 نباید در پایان این زمان. زمان کارایی مفید روان مالت تقریبی زمان کارایی، و قوام بیشینه   45-2-1
نیاز در این وردخصوصیات م روان مالتوقتی که  تا روان مالتی پس از اختالط زمانبیشتر از محدوده 

 و ؛کندکند تجاوز آورده میرا برمشخصه 

سازی باید با  الزامات دیده شده در طول زمان آماده روان مالتدمای  کمترین بیشترین و   45-2-5
  در این مشخصه مطابقت کند.

 


