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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

)رستمی استتاندارداا میتی نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجتاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

 مؤسساتعیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ،فنتاور  بهرترایط توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان،صتادرکنندگانمصتر  تودیدکننتدگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران میتی نویساستاندارداا  پیش رودمی حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 در پیشتنهاداا و نظراتا دریافتتاز پتس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

.رودمی منتشر و ایرانچاپ رسمی )میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ

کننتدمتی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نیز صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 بدینترتیب،استاندارداایی رودمی منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کتهمربتوط میتیاستتاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرومی تیقی میی

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضتمن ایتران میتی استاندارداا  تدوین در.کندمی فعادیت

 رود.می گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا پیشرفت

 و ستالمت کنندگان،حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواندمیایرانسازمانمییاستاندارد

 استاندارداا  از اجرا بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

 ستازمان نمایتد. استتاندارد،اجبتار  عتادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یاو کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند ودرجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواندمی

 آمتوز،، مشتاوره، درزمینتۀ فعتال مؤسستات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

 کادیبراسیون)واسنجی  ومراکز ااآزمایشگاه ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم گواایصدور و ممیز  بازرسی،

 ارزیتابی ایران تأییدصالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران سنجش، وسایل

 دستتگاه تتروی .کنتدنظارتمی ااآن عمیکرد بر و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،الزم ررایط احراز صورت در و کندمی

 سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد  انجام و بهاگران فیزات عیار تعیین ،سنجش وسایل  کادیبراسیون)واسنجی ،یکااا ادمییی بین

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا 

                                                 
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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1ددامنهکاربرواد 1

 1مراجعادزامی9

 9اصطالحاتوتعاریف3

 9وسایل2

 9کنمخیوط2-1

 9کوبه2-9

 9میز جریان و قالب مخروطی شکل ناقص2-3

9 کولیس2-2

9 محیط آزمایشگاهی استاندارد2-3

9زمانسن 2-6

 2ااآزمونهدار ساز ونگهآماده3

 2آزمونانجامرو،6

 3بیاننتای 3

 3گزار،آزمون3
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 گفتار یشپ

 سامانهوردهآفر»استاندارد و سازهاا ترمیم و محافظت برا  بتنیاا کارایی-اا  -تعیین 1قسمت جریان:

تیکسوتروپیکمالت آزمون-اا  کمیسیونپیشکه«رو، در آن نویس مییتوسطمربوطاا  سازمان

پانصدوسیوتهیهوتدوینردهاستودر ایرانباامکار ررکتصنایعریمیساختمانآبادگراناستاندارد

99/93/1323مور ساختمانی اا فرآورده و مصادحساختمانو مهندسیاجالسکمیتهمییاستانداردرشمین

استانداردوموسسهقانوناصالحقوانینومقررات3موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستنادبندیکماده

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماهتحقیقاتصنعتیایران،

خدمات، و عیوم زمینهصنایع، جهانیدر پیشرفتاا مییو تحوالتو اماانگیبا برا حفظامگامیو

مو پیشنهاااستاندارداا مییایراندر ار تکمیلاینقعدزومتجدیدنظرخواادردو برا اصالحو د که

رو ارائه بنابراین،داستاندارداا گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام ،

بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد.



ررحزیراست:منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبه
BS EN 13395-1: 2002, Products and Systems for the Protection and Repair of Concrete 

Structures - Test Method - Determination of Workability- Part 1: Test for Flow of Thixotropic 

Mortars.
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: 1قسمت  -تعیین کارايی  -هاي بتنی ها براي محافظت و ترمیم سازه ها و سامانه فرآورده

 روش آزمون -1هاي تیکسوتروپیک ريان مالتج

 

 و دامنه کاربرد هدف  1

1-1 تعیینروریبرا اندازهاد از اا سیمانایدرودیکیمالت3)قوام 9کاراییگیر تدوینایناستاندارد

توحفاظمورداستفادهبرا اا پییمر ردهباپییمرومالتاا سیمانایدرودیکیاصالح،مالت2مادهپییر

است.3-9بنداستانداردمطابقترمیمبتن

قراردادهجریانانگامیکهرو میزآزمونهمشخصردگییکتیکسوتروپیکازطریقپخشکاراییمالت1-2

رودمی ب، اعمالردگینپخشدآوردستهبا بهبا روییمیزتعدادمشخصیضربه اندکیباالبردنصفحه وسییه

رود.گیر می،اندازهآنجریانوسپسرااکردن

مالتپییراا ترمیمیمادهفرآورده -يادآوري معموالً درسطوحافقی،عمود ووابزارتسطیحوسییهدستااییاستندکهبه،

 روند.کاربردهمیهسرباتراکممناسبب باال

 که است استاندارد این کاربر وظیفه کند.بنابرایننمی بیان را رو، این کاربرد به مربوط ایمنی موارد تمام استاندارد این -هشدار 

.کند مشخص را آن اجرا  اا محدودیت استفاده، از قبل و کرده رعایت را بهدارتی اصول و ایمنیموارد

 الزامیمراجع   2

 ایران میی استاندارد این متن در استکه مقرراتی حاو  زیر ادزامی آنمدارک است.به رده داده ارجاع اا

درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخرود.سوبمییازایناستانداردمییایرانمحنترتیبآنمقرراتجزیبدی

استانداردمییایراننیست.درموردنظراینااوتجدیدنظراا بعد آناصالحیهانتشارارجاعدادهردهبارد،

اا ااارجاعدادهردهاست،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهتاریخانتشاربهآنذکرموردمدارکیکهبدون

.ااموردنظراستبعد آن



استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردادزامیاست:

رو،آزمون–تعیینمقاومتفشار وخمشی–سیمان،323رمارهاستانداردمییایران 2-1

تعیینروانیم–رو،آزمون–مالتبنایی،2139-3رماره ایران، میی استاندارد2-2 التتازهقسمتسوم:

؛وسییۀمیزجریان )به

                                                 
 ایناستانداردتعریفردهاست.1-3تیکسوتروپیکدربند-1

2- Workability 

3- Consistence 

4- Trowel-grade 
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2-3 EN 1504-1, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 

Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 1: Definitions. 

2-4 EN 1504-3, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 

Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Structural 

and non-structural repair. 

 اصطالحات و تعاريف  3

 زیر تعاریف و اصطالحات2-9و3-9استانداردبند در رده تعیین تعاریف و اصطالحات بر عالوه استاندارد، این در

:رودمی کار به نیز

3-1  

 مالت تیکسوتروپیک

یابد.مالتیکهگرانرو ظاار آنباافزایشمدتزمانامزدن،کااشمی

3-2 
CC 

  یهاي هیدرولیکها و بتنمالت

بتن ترکیبیازسنگدانهمالتو ایدرودیکیو پایهیکچسباننده میاا دانهااییکهبر اینبند رده بارند.

ممکناستدارا مخیوط اا فرآیندگیر،آنکهاایینیزبارندافزودنیافزونهیا آباا باوپسازاختالطبا

.دادر می 1)آبگیر انجامواکنشایدراسیون

3-3 
PCC 

  پلیمري یهاي سیمان هیدرولیکها يا مالتبتن

پییمر اا افزونهاابابااستفادهازمقدارمعینیازاا آنکهیکیابرخیازویژگیاا ایدرودیکیمالتوبتن

اصالحردهاست.

3-8 
PC 

 هاي پلیمريها يا مالتبتن

سنگدانه پییمر و چسباننده یکجزء از اا دانهترکیبی که گیر،آنبند رده انجامفرآیند با واکنشاا

داد.ر می 9)بسپار،پییمریزاسیون

                                                 
1  Hydration 
2Polymerisation 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030045530
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030045530
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3-5 
HC 

  هاي با چسباننده هیدرولیکیها يا مالتبتن

رجوعرود.9-3بهتعریفبند



 وسايل   8

 . 1تغار یامخیوطکنبتن)مخیوطکن1-9بندمطابقادزاماتاستاندارد،مالت کنمخلوط 8-1

متر.کوبهبایددارا مییی 999±1)متروطولمییی  29±1)غیرجاذب،باقطر ای شامل یک میله دایره ،کوبه 8-2

 کییوگرمبارد. 939/9±913/9)سطحصا وعموددرانتهابارد.جرمکوبهباید

جریان و  ، میز2-2بند  استاندارد پیوست الفشده مطابق شرح داده  ،ناقص شکل و قالب مخروطی میز جریان 8-3

 نشان داده شده است. 1در شکل قالب 
 متر. میلی یک متر با دقت میلی 033گیری قطرها تا  ، با قابلیت اندارهکولیس 8-8

. درصد69±19رطوبتنسبی) درجهسییسیوسو91±9بادما )،محیط آزمايشگاهی استاندارد 8-5

ثانیه. یک، با دقت زمان سنج 8-6








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


متر اابرحسبمییی)اندازه

                                                 
1- Pan mixer 
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  :راهنما



صفحه-3قادبمخروطیرکلناقص-1

صفحهصیب-6  دستهباالبر-9

بادامکباالبر-3افقیرفت-3

پایه-2

 

 جريانمیز  – 1شکل 
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 هاآزمونهري دا سازي و نگه آماده  5

3-2مطابقبنددرررایطدماورطوبتاستانداردساعت92حداقلمدتبرا قبلازاختالطموادبایدیتمام

اامونهآزساز ختالطزیربرا آمادهرو،اهدستورادعملتوسطتودیدکننده،ازایدرصورتعدمارقراردادهروند.

رود.استفادهمی

استفادهرود.تنظیمردهرو دورکندباسرعت1-2مطابقبندکنمالتمخیوطCCوPCCاا برا مالت

کلزمانمخیوطکردن.گرددخشکاضافهاجزا رودوریختهاخلکاسهمخیوطکند،ردهگیر مایعاندازه

دقیقهبارد.دوبعدازاضافهنمودنتماماجزاء

1-2مطابقبندکنبتنمخیوطبند موادازسو تودیدکنندهمجازنبارد،کهاستفادهقسمتیازبستهدرصورتی

تودیدکنندهبایداستفادهرود.اا دیگرپیشنهاد یارو،

بسیارکفنماید.1-2مطابقبندکنمالتمخیوطانگامبهکارگیر ممکناستاا ترمیمیانواعمالتازبرخی-يادآوري

بارد.می1-2مطابقبندکنبتناستفادهازمخیوط،دیگرو،یکر

آزمونمشخصاتمالتتعیینبااستفادهازPCCوHCاا مقداراوا،مقاومتودانسیتهمخیوطرودتوصیهمی

روند.

 آزمون انجامروش   6

جریان مالتمقدار آزمایشگاایتعیینرود. رطوبتاستاندارد و دما در زمانبایدآزمونهباید از  19±3)بعد

رود.قبلازانجامآزمون،مالتبایدونرتوافقردهباتودیدکنندهآزماا دیگدقیقهیادردوره 39±3)دقیقه،

رود.آزموننمونه9یادردهبایدزمانیدورهارد.درروثانیهدوبارهمخیوط 99±9)برا یکدورهزمانی

توانددردمااا خا موردکاربردتعیینرود.مقدارجریانمالتمیمچنینا -يادآوري

بارکلناقصقادبمخروطی ااصفحهروییمیزجریانوسطوحداخییودبهبایدقبلازرروعارآزمون، 6-1

19آن،برا بررسیعمیکردباردساعتاستفادهنشده92مدتبهاستفادهازپارچهمرطوبتمیزرود.اگرمیز

.دایدحرکتمیزرارفتبار

قادباندازهبرا  6-2 بایددرمرکزصفحهروییمیزجریانقراردادهرکلناقصمخروطیگیر مقدارجریان،

کوبهتااطمینانازپرردنیکنواختقادبمتراکممالیماا ضربهدردوالیهریختهرود،ارالیهبارودومالت

رکلناقصمخروطیقادبباید،قادبینزیراا دبهجیوگیر ازادررفتنموادازبرا رود.درانگامپرنمودن،

محکمبهسمتپایینرو صفحهرویینگهدارتهرود.

ازدوربادقتزیادارگونهآبتمیزرود.وسطوحآزادصفحهروییاضافهرو سطحبردارتهردهمالت 6-3

13با،وکشیدهرودباالبهسمتصورتعمود هبهآرامیبقادبثانیه،39د.بعدازپاکرواا پایینیقادبدبه

.ضربهواردرودروییباآانگتقریبییکضربهدرثانیه،بهصفحهمرتبهچرخاندندستهرفت
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نتای با.رود گیر هاندازمترمییی حسب بر کودیس از استفاده با برام، عمود جهت دو در رده پخش مالت قطر

.دمترثبترومییییکدقت

بیان نتايج  7

کهیصورتدرآزمونهدرنظرگرفتهرود.جریانمقداربهعنوانمقدارنی.ارودمحاسبه ریگدواندازهنیانگیم

اختال دارت،مقدارمیانگیندرصد19ترازااکممقدارآننیانگیدوآزمونه،بام دستآمدهبرابهجریانمقدار

بهعنوانمقدارمقدارآننیانگیم دیگربایدنمونه9درغیراینصورت،رود.یممالتدرنظرگرفتهجریاناا

 .رودآزمون

 گزارش آزمون  4

راملمواردزیربارد:گزار،باید

 ن؛ایرا ملی استاندارد این به ارجاع 4-1

 ؛آزمایشگاه نشانینام و  4-2
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 ؛های آماده شده قبل از آزمون مونهآزداری  شرایط نگه 4-4

یا شماره  1سنجیواات ون، شامل ساخت، نوع و ظرفیت و جزییآزم کار رفته در هبات تجهیزات آزمون و جزیی انجام تاریخ 4-1
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1-Calibration 


