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 ب

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  ارداسـتاند  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   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  35838/206ازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره س

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد 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  پـس  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 انداردهايياست 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 نبي 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 لملليا بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  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 اناير 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 خشيدنب 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 سساتمؤ و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت 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 حقيقات كاربرديت 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 –مالت براي كارهاي بنايي  :2قسمت –بنايي  مالت  «
  

  يا نمايندگي/ سمت و    :رئيس
  پرهيزكار، طيبه

  )دكتراي مهندسي عمران(
  

  مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات راه،

    :دبيران
  جعفرپور، فاطمه

  )كارشناس شيمي(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  فيروزيار، فهيمه
  )كارشناس شيمي(

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضا

  اميدظهير، محمدرضا
  )شناسي ارشد زمين كارشناس (
  

  اه، مسكن و شهرسازيمركز تحقيقات ر

  پورخورشيدي، عليرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ترك قشقائي، سيمين
  )كارشناس شيمي(
  

  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

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

  ن و شهرسازيمركز تحقيقات راه، مسك

  اميرمازيار، س قاسمييرئ
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

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

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  محمدكاري، بهروز
  )دكتراي مهندسي عمران(

  كن و شهرسازيمركز تحقيقات راه، مس
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  نماكا، زياراني محمدي

  )مهندسي عمران ارشد كارشناس(
  

  ليكاشركت 

  معصومي، حسن
  )كارشناس شيمي(
  

  شركت سپيدگچ ساوه

  مقدم كوهي، منصور
  )الكترونيكمهندسي كارشناس (
  

  آرا سيليسچسب شركت 

  مهرگان، سارا
  )كارشناس شيمي(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  محمدجعفر ،هدايتي
  )فيزيككارشناس (
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

  ويسه، سهراب
  )دكتراي مهندسي معدن(
  

  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي
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  پيش گفتار
تـدوين    1375 نخستين بار در سال "ها ويژگي –مالت براي كارهاي بنايي :2قسمت –بنايي مالت "استاندارد 

و  و شهرسـازي  مسـكن راه، يشنهادهاي رسيده و بررسي توسط مركـز تحقيقـات   اين استاندارد براساس پ. شد
 اجالس چهارصد و سي و نهمين در و ين بار مورد تجديدنظر قرار گرفتدومهاي مربوط براي  تأييد كميسيون

تصـويب   25/8/92 هـاي سـاختماني  مـورخ    استاندارد مهندسـي سـاختمان و مصـالح و فـرآورده     ملي كميتة
 و اسـتاندارد  مقـررات مؤسسـة   و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند استناد بهاستاندارد اين  اينك.شد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به 1371 ،ماه بهمن مصوب صنعتي ايران، تحقيقات
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 ستانداردهايا
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 1386سال  706-2ن استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره اي
  

  :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شرح زير است
BS EN 998-2: 2010, Specification for Mortar for Masonry, Part2: Masonry Mortar. 
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  ها ويژگي - براي كارهاي بناييمالت : 2قسمت –بنايي  مالت
  
  هدف   - 1

) مالت بستر، درزبندي و بندكشي(هاي بنايي آماده  هاي مالت ويژگي تعيينهدف از تدوين اين استاندارد 
هاي بنايي باربر يا غيرباربر، براي بنا  سازهدربراي مثال (ها و جداگرها  براي استفاده در ديوارهاي بنايي، ستون

  .است )انو صنعت راه و ساختم
  
  دامنه كاربرد   - 2

هاي تازه، عملكرد مرتبط با عمركارايي، ميزان كلريد، هواي موجود، چگالي و  اين استاندارد در مورد مالت
هاي سخت شده عملكرد مرتبط با  براي مالت. كند را معين مي) هاي اليه نازك براي مالت(زمان تصحيح 

هاي آزمون مرتبط  كليه عملكردها، مطابق با روش. سازد مقاومت فشاري، چسبندگي و چگالي را مشخص مي
  . شوند گيري مي رح داده شده است، اندازهكه در استانداردهاي جداگانه ش

ي هاي گذاري فرآورده ويژگي نشانه. دساز اين استاندارد ارزيابي تطابق فرآورده با اين استاندارد ملي را فراهم مي
  .رائه شده استكه تحت اين استاندارد هستند نيز ا

. گيرد يمدربر هاي ساخته شده دركارگاه را  مالت، بجز 4هاي بنايي مشخص شده در بند اين استاندارد، مالت 
هاي  هاي ملي كه مالت كار و ويژگي توان در ارتباط با آئين ميرا اين استاندارد يا بخشي از آن   با وجود اين،

  . ددار مورد استفاده قرا ،گيرد كارگاهي را دربر مي
  
 مراجع الزامي   -3

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

بنابراين بهتر است كاربران ذينفع اين . ك مورد نظر نيستها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدار اصالحيه
در . امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند استاندارد، 

يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و 
  .ردنظر استشده مو

  :استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است 
  . ها ويژگي -هاي سيماني توخالي ، بلوك1384 سال: 70-1استاندارد ملي ايران   3-1
  . ها ويژگي -سيماني سبك غيرباربر  ، بلوك1383 سال: 7782استاندارد ملي ايران   3-2
  . و روش آزمون ويژگي -، فرآورده آجر رسي1381 لسا: 7استاندارد ملي ايران   3-3
  .لكاهاي ريزودرشت توسط  بندي سنگدانه ، روش دانه1378  سال: 4977استاندارد ملي ايران   3-4
) انبـوهي (اي  گيـري تـوده   نمونه -قسمت دوم -، مالت بنايي1386سال : 9150-2استاندارد ملي ايران   3-5

  .هاي آزمايشي مالت و تهيه مالت



2 

 

تعيـين جـرم    -قسـمت ششـم   -روش آزمون  -، مالت بنايي1386سال : 9150-6استاندارد ملي ايران   3-6
  .حجمي مالت تازه

تعيـين مقـدار    -قسمت هفـتم  -روش آزمون  -، مالت بنايي1386سال : 9150-7استاندارد ملي ايران   3-7
  .هواي مالت تازه

تعيـين عمـر    -قسـمت نهـم   -روش آزمـون   -نـايي ، مالت ب1386سال : 9150-9استاندارد ملي ايران  3-8
  .كارايي و زمان تصحيح مالت تازه

عيـين چگـالي   ت -قسمت دهم -روش آزمون  -، مالت بنايي1386سال : 9150-10استاندارد ملي ايران  3-9
  .انبوهي خشك مالت سخت شده

تعيـين   -يـازدهم قسـمت   -روش آزمـون   -، مـالت بنـايي  1386سال : 9150-11استاندارد ملي ايران  3-10
  .مقاومت خمشي و فشاري مالت سخت شده

تعيـين   -قسـمت هفـدهم   -روش آزمـون   -، مـالت بنـايي  1386سال : 9150-17استاندارد ملي ايران  3-11
  .هاي تازه مقدار كلريد محلول در آب مالت

ين تعيـ  -قسـمت هجـدهم   -روش آزمـون  -، مالت بنايي1386سال : 9150-18استاندارد ملي ايران   3-12
  .سخت شده ضريب جذب آب موئينه مالت

 -هاي ساختماني ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده1384سال : 8299استاندارد ملي ايران   3-13
  .بندي طبقه

  .الزامات -هاي مديريت كيفيت  ، سيستم9001ايزو  -استاندارد ملي ايران   3-14
3-15  EN 1052-3, 2002, Methods of Test Mortar for Masonry, Part3: Determination of Initial 
Shear Strength. 
3-16 EN 1745, 2002, Masonry and Masonry Products, Methods for Determining Design 
Thermal Values.  
3-17 ASTM C-270:2012a, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry. 

 
  طالحاتو اصتعاريف    4

  : رود زير به كار مي واصطالحات براي اهداف اين استاندارد، تعاريف
  
4-1    
  مالت بنايي  

مخلوطي از يك يا چند چسباننده معدني، سنگدانه، آب و گاهي مواد افزونه يا افزودني براي بسترسازي، 
  .درزبندي و بندكشي

  
4-1-1     

  )تر(مالت بنايي تازه 
  . مخلوط شده و آماده براي استفاده در كارهاي بنايي استبا آب  طور كامل  بهاجزاي متشكل آن  مالتي كه
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  نوع مالت بنايي، تعريف شده برحسب مورد    4-2
4-2-1     

  مالت بنايي طراحي شده
شود  خواص ويژه توسط توليدكننده انتخاب مي مالتي كه تركيبات و روش توليد آن براي دستيابي به 
  ). براساس عملكرد(
  
4-2-2    

  مالت بنايي از پيش تعريف شده
هاي اجزاي متشكل،  تعيين شده ساخته شده و خواص آن با توجه به نسبت هاي از پيش  مالتي كه در نسبت 

   .)براساس دستورالعمل( شود در نظر گرفته مي
  
  يا كاربرد/ خواص و  براساسنوع مالت بنايي، تعريف شده     4-3
4-3-1     

  )G(هاي عموميارمالت بنايي براي ك
  . مالت بنايي بدون خصوصيات ويژه 

  
4-3-2      

  )T( كمالت بنايي اليه ناز
  .2- 5-6متر، مطابق بند  ميلي 2مالت بنايي طراحي شده با سنگدانه داراي حداكثر اندازه برابر يا كمتر از 

  
4-3-3     

  )L(مالت بنايي سبك 
  . 5- 4-6مكعب، مطابق بند  رم بر مترگ كيلو1300مالت بنايي سخت شده با چگالي كمتر از 

  
  نوع مالت بنايي، تعريف شده مطابق با روش توليد     4-4
4-4-1     

  مالت بنايي آماده
  . شده است مالتي كه در كارخانه پيمانه و مخلوط  

  ي مصرف، توان به صورت خشك كه بايد با آب مخلوط شود و يا به صورت تر آماده برا ميرا مالت  نوع  اين -يادآوري
  . كردعرضه 
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4-4-2     
  مالت بنايي نيمه آماده

  . تعريف شده است 2- 2-4-4يا  1- 2- 4-4مالتي كه در بندهاي  
  
4-4-2-1     

  مالت بنايي از پيش پيمانه شده
در كارخانه پيمانه شده و به كارگاه ساختماني عرضه و مطابق طور كامل  بهمالتي كه اجزاي متشكل آن  

  . شود يط ذكر شده توسط توليدكننده مخلوط ميها و شرا ويژگي
  
4-4-2-2     

  آهك از پيش مخلوط شده –مالت بنايي ماسه 
د و به كارگاه ساختماني شو پيمانه و مخلوط مي  طور كامل به مالتي كه اجزاي متشكل آن در كارخانه  

مانند (شود  ت، اضافه مييا فراهم شده اس عرضه و در آنجا مواد متشكل ديگري كه توسط كارخانه مشخص و
  ). سيمان

  
4-4-3     

  مالت بنايي كارگاهي
  . شود مخلوط ميكل آن به طور جداگانه پيمانه و هر يك از اجزاي متش در كارگاه ساختماني مالتي كه

  
4-5     

  چسباننده
انند سيمان و م. گيرد ، مورد استفاده قرار ميپارچه  يك داشتن ذرات جامد در يك توده نگه  موادي كه براي  

  .آهك ساختماني
  
4-6     

  سنگدانه
  . اي كه در واكنش سخت شدن مالت شركت ندارد مواد دانه 

  
4-7      

  افزودني
  . اي درخواص مالت ايجاد كند شود تا اصالحات ويژه موادي كه در مقادير كم اضافه مي 
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4-8      
  افزونه

كه ممكن است براي اصالح يا دستيابي به خواص  )هسنگدانه يا چسبانندجز  به( اي  مواد معدني ريزدانه 
  . اي به مالت اضافه شود ويژه

  
4-9      

  چسبندگيمقاومت 
  .بربستر، بين مالت و قطعات بنايي عمودچسبندگي  

  
4-10     

  مقدار اظهار شده
  . آيد به دست مي ،با در نظر گرفتن دقت آزمون و تغييرات فرآينداطمينان دارد مقداري كه توليدكننده  

  
4-11     

  شديد  مصالح بنايي در معرض شرايط آب و هوايي
به همراه ) باران، آب زيرزميني كج(كه در معرض اشباع با آب  ساختماني بناييمصالح بنايي يا اجزاي  

كننده  آب شدن ناشي از شرايط اقليمي قرار گرفته و فاقد عوامل حفاظت –هاي متوالي يخ زدن  چرخه
  . باشد مي

  
4-12     

  عتدلمصالح بنايي در معرض شرايط آب و هوايي م
  گيرد  آب شدن قرار مي - هاي يخ زدن كه در معرض رطوبت و چرخه ساختماني بناييمصالح بنايي يا اجزاي  
  ).هاي در معرض شرايط آب و هوايي شديد به غير ازساختمان(
  
4-13      

  1غيرفعالمصالح بنايي در معرض شرايط آب و هوايي 
  . گيرد زدگي قرار نمي كه در معرض شرايط مرطوب و يخ ساختماني بناييح بنايي يا اجزاي مصال 

                                                                                                                                                         
1- Passive 
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  مصالح    5
ها،  مصالح اوليه مورد مصرف در توليد مالت، بايد داراي خصوصياتي باشد كه فرآورده نهايي ساخته شده با آن

داري  بوط به مناسب بودن مصالح را نگهتوليد كننده بايد مدارك مر. هاي اين استاندارد باشد مطابق با ويژگي
  .كند

  
   الزامات   6
  كليات    6-1

هاي ارجاع شده  هاي آزمون و ديگر روش و خواص مشخص شده در اين استاندارد بايد برحسب روش الزامات
مطابق ( اوليه نوع هاي معيار انطباق ارائه شده در بندهاي زير در ارتباط با آزمون. دشوبه اين استاندارد تعيين 

براي ارزيابي توليد، توليدكننده بايد . است) مطابق پيوست الف(هاي آزمون حمل و نقل  و روش) 2- 9بند 
  ). 3-9مطابق بند (مشخص كند  اي معيار انطباق را در مدارك كنترل توليد كارخانه

  
  خواص مالت تازه    6-2
  عمر كارايي   6-2-1

بند استاندارد هنگامي كه مالت بنايي از يك محموله مطابق . شودعمركارايي بايد توسط توليدكننده اظهار 
تر از مقدار  مورد آزمون قرار گيرد، عمركارايي آن نبايد كم 8- 3بند  استانداردبرداري شده و مطابق  نمونه 5- 3

  . اظهار شده باشد
  
  ميزان كلريد    6-2-2

هنگامي كه مالت مطابق . كننده اظهار شود در صورت لزوم، ميزان كلريد مالت عرضه شده بايد توسط توليد
كارگيري روش  با به 11-3بند  استاندارد برداري شده و مطابق از يك محموله نمونه 5-3بند استاندارد 

گيري شده  گيري ميزان كلريد محلول در آب مورد آزمون قرار گيرد يا بر اساس ميزان كلريد اندازه اندازه
  .تر از مقدار اظهار شده باشد ميزان كلريد آن نبايد بيشد، شواجزاي متشكل آن، محاسبه 

  .درصد وزني خشك مالت باشد1/0ميزان كلريد، نبايد بيشتر از   -يادآوري

  
  هواي موجود  مقدار   6-2-3

هنگامي . ، بايد توسط توليدكننده اظهار شده باشدي موجودهوا مقداردر صورت عرضه مالت بنايي به بازار، 
مورد آزمون  7- 3 بند استاندارد برداري شده و مطابق از يك محموله نمونه 5-3بند  استاندارد كه مالت مطابق

  . هواي موجود در مالت بايد در محدوده اظهار شده باشدمقدار گيرد،  قرار مي
توان از طريق  هواي موجود را مي مقدارشود،  هاي متخلخل استفاده مي براي مالت بنايي كه در آن از سنگدانه

  . تعيين كرد 6-3بند  استاندارد زمون تعيين جرم حجمي مالت تازه مطابقآ
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  نسبت اجزاي متشكل    6-3
د هاي اختالط همه اجزاي متشكل به صورت حجمي يا وزني، باي هاي از پيش تعريف شده، نسبت براي مالت

عي كه در دسترس عموم باشد عالوه، مقاومت فشاري بايد با استفاده از مراج به .توسط توليدكننده اظهار شود
  . دشوهاي اختالط و مقاومت فشاري ارائه شده است، اعالم  و در آن رابطه بين نسبت

  
  خواص مالت سخت شده    6-4
  مقاومت فشاري    6-4-1

توليدكننـده  . هاي طراحي شده، مقاومت فشاري مالت بنايي بايد توسـط توليدكننـده اظهـار شـود     براي مالت
و  "M"اظهار كند كه در آن مقاومت فشاري بـا عالمـت    ،1ممكن است رده مقاومت فشاري را مطابق جدول 

  . مترمربع مشخص شده است حداقل رده مربوط نيز به دنبال آن برحسب نيوتن بر ميلي
  

  بندي مقاومت فشاري مالت رده  -1جدول 

    M 5/2 M 5 M 10 M 15 M 20 M  Md 1  رده

  حداقل -مقاومت فشاري
  d  20  15  10  5  5/2  1  )متر مربع نيوتن بر ميلي( 

d -  است 5د و مضربي از شو مترمربع كه توسط توليد كننده اظهارمي نيوتن بر ميلي 20مقاومت فشاري بيشتر از.  

  
 استاندارد برداري شده و مطابق نمونه 5- 3بند  استاندارد الت بنايي از يك محموله مطابقهنگامي كه م

مقاومت فشاري آن نبايد كمتر از مقاومت فشاري يا رده مقاومت فشاري   گيرد، مورد آزمون قرار مي 10-3بند 
، )Ca(OH)2محاسبه شده براساس هيدروكسيد كلسيم (چه ميزان آهك هوايي  چنان. اظهار شده باشد

  . درصد مقدار كل جرم چسباننده باشد، بايد اظهار شود50تر از  موجود در مالت برابر يا بيش
  
  چسبندگي مقاومت    6-4-2

اي وجود دارد،  ها انتظارات سازه هاي بنايي طراحي شده، مورد استفاده در اجزايي كه براي آن براي مالت
مقادير اظهار . اساس مقاومت برشي اوليه مشخصه اظهار شودبر بايد مقاومت چسبندگي مالت با قطعه بنايي
. ، انجام شود2-2-4- 6بندي شده بند  قادير جدول، يا م1-2-4-6شده ممكن است برمبناي آزمون بند 

  .كننده بايد مبناي اظهار خود را اعالم كندتوليد
  
  اظهار برمبناي آزمون    6-4-2-1

 استانداردآزمون، با نوع قطعه بنايي مورد استفاده، مطابق مبناي مقاومت برشي اوليه مشخصه مالت بر
 5- 3بند  استانداردشود كه از يك محموله مطابق  هايي تعيين مي ، روي مالت3- 3و  2-3 ،1-3بندهاي 
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در اين صورت . مورد آزمون قرار گيرند 15- 3 بند استانداردمطابق  ،برداري و با قطعه بنايي مربوط نمونه
  . تر باشد يه مشخصه نبايد از مقدار اظهار شده كممقاومت برشي اول

  
  اظهار برمبناي مقادير جدول بندي شده   6-4-2-2

شود، مقاومت برشي اوليه  انجام نمي 1- 2-4-6مبناي آزمون، مطابق بند گونه اظهاري بر كه هيچ هنگامي
  . پ، اظهار شود اي از انواع قطعات بنايي مطابق پيوست مشخصه مالت بايد در ارتباط با محدوده

  . دارد مهارت كاري چسبندگي بستگي به مالت، قطعه بنايي، ميزان رطوبت ومقاومت   -1 يادآوري

چسبندگي ارائه شود، آزمون مقاومت برشي اوليه مورد استفاده قرار مقاومت كه يك روش مستقيم آزمون  تا زماني -2يادآوري
  . گيرد مي
  
  جذب آب    6-4-3

طور مستقيم در معرض عوامل  و به گيرد يي كه در اجزاي بيروني مورد استفاده قرار ميهاي بنا براي مالت
 هنگامي كه مالت بنايي از يك محموله مطابق. ، جذب آب بايد توسط توليدكننده اظهار شوداستجوي 

نبايد گيرد، جذب آب  مورد آزمون قرار مي 12- 3بند  استانداردبرداري و مطابق  نمونه 5- 3بند استاندارد 
  .تر از مقدار اظهار شده باشد بيش

  
  نفوذپذيري بخار آب    6-4-4

وذپذيري بخارآب بايد توسط گيرد، نف هاي بنايي كه در اجزاي بيروني مورد استفاده قرار مي براي مالت
 داستانداردر  ها، براي مالت مقادير ضريب نفوذ بخارآب. اظهار شود 16-3بند  استاندارد كننده، مطابقتوليد
  .ارائه شده است  16-3بند 

  
  )مالت سخت شده خشك(چگالي    6-4-5

چگالي مالت سخت شده خشك بايد توسط توليدكننده  محدودهدر صورت عرضه مالت بنايي به بازار، ميزان 
برداري و مطابق  نمونه 5- 3 بند استانداردهنگامي كه مالت بنايي از يك محموله مطابق . اظهار شده باشد

  .گيرد، چگالي آن بايد در محدوده اظهار شده باشد مورد آزمون قرار مي 9- 3بند  استاندارد
  .كيلوگرم بر مترمكعب باشد1300هاي بنايي سبك، چگالي بايد برابر يا كمتر از  براي مالت

  
  ضريب هدايت حرارتي   6-4-6

وجود دارد، توليدكننده بايد ها الزامات حرارتي  هاي بنايي، مورد استفاده در اجزايي كه براي آن براي مالت
. ارائه كند 16-3بند  استانداردي ضريب هدايت حرارتي مالت بنايي مطابق برارا   10,dry,matمقدار ميانگين

را  16-3بند  استانداردگيري شده مطابق  هاي بنايي سبك نيز مقادير اندازه براي مالتويژه  بههمچنين 
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توان مورد  ميديگري را  1ليكتاافر عالوه به .بناي اظهار خود را اعالم كندتوليدكننده بايد م .توان اظهار كرد مي
  .شودارائه 10,dry,mat  تكميلي همراه با مقدار استفاده بايد موردل يكتاافرصورت  دراين .استفاده قرار داد

 16-3بند  ارداستاندبرداري و مطابق  نمونه 5-3 بند استانداردهنگامي كه مالت بنايي از يك محموله مطابق 
  .تر از مقدار اظهار شده باشد بيشبايد نگيرد، ضريب هدايت حرارتي آن  مورد آزمون قرار مي

  
  دوام    6-4-7

) زدن و آب شدن يخ(زدگي  كه يك روش آزمون استاندارد براي دوام ارائه شود، مقاومت در برابر يخ تا زماني
  .قرار گرفته و اظهار شودبايد براساس شرايط محل مصرف مالت، مورد ارزيابي 

  
  هاي اليه نازك  براي مالت تكميليالزامات    6-5
  كليات    6-5-1

  . زير را برآورده سازندتكميلي و الزامات  4-6 ، 2-6هاي اليه نازك بايد الزامات مشروحه در بندهاي  مالت

صورت الزامات  گيرد، در اين ورد استفاده قرار متر م تر از يك ميلي مالت اليه نازك در درز با ضخامت كمچه  چنان  -يادآوري
  .ديگري مورد نياز است

  
  ها  سنگدانه   6-5-2

  4-3بنـد   اسـتاندارد بـرداري ومطـابق    نمونه 5-3بند استانداردبنايي از يك محموله مطابق   هنگامي كه مالت
  حداكثر اندازه دانه را  يد كننده بايدتول. متر باشد ميلي2تر از  گيرد، اندازه سنگدانه نبايد بيش قرار مورد آزمون 

  .اعالم كند
  
  زمان تصحيح    6-5-3

بند  استانداردهنگامي كه مالت بنايي ازيك محموله مطابق . زمان تصحيح بايد توسط توليدكننده اظهار شود
مقدار اظهار تر از  گيرد، زمان تصحيح بايد بيش مورد آزمون قرار  8- 3 بند استانداردبرداري ومطابق  نمونه 5- 3

  . شده باشد
  
  واكنش در برابر آتش    6-6

  . بندي واكنش در برابر آتش مالت بنايي را اعالم كند توليد كننده بايد طبقه
) هر كدام كه بيشتر است(درصد وزني يا حجمي ) كوچكتر يا مساوي(  0/1 مواد آلي هاي بنايي داراي مالت
بندي  واكنش در برابر آتش دستهA 1 دسته به آزمون، در طوريكنواخت پخش شده است، بدون نياز كه به

  . 13-3بند  استانداردشود، مطابق  مي
                                                                                                                                                         
1- Fractile 
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كه ) هر كدام كه بيشتر است(درصد وزني يا حجمي ) بزرگتر(  <0/1 مواد آلي هاي بنايي داراي مالت
اسب واكنش شده و دسته من بندي  دسته 13- 3بند  استانداردطوريكنواخت پخش شده است، بايد مطابق  به

   .در برابر آتش اظهار شود

هر كدام كه (درصد وزني يا حجمي 0/1كمتر از مواد آلي هاي غيرقابل اشتعال داراي  شايان ذكر است كه مالت -يادآوري
   .شود بندي مي واكنش در برابر آتش، دستهA 1 طوريكنواخت پخش شده است، بدون نياز به آزمون، دردسته  كه به) بيشتر است

  
  هاي كارگاهي  براي مالت تكميليالزامات    6-7
  داري  آب نگه   6-7-1

 مطابق( درصد باشد75بندي مختلف بايد حداقل  هاي كارگاهي با نسبت داري انواع مالت نگه ميزان آب 
  . )17- 3بند  استاندارد

  
  اختالط مالت در محل    6-8 

معيني در محل نياز و يا زمان ط دستگاهي هاي اختال چه در مورد انواع مشخصي از مالت، به روش چنان
شوند،  زمان اختالط از زماني كه همه اجزاي متشكل اضافه مي. باشد، بايد توسط توليدكننده مشخص شود

  .شود گيري مي اندازه
  
  مالت بنايي  گذاري نشان  7

  : مالت بنايي بايد شامل موارد زير باشد گذاري نشان
  . انداردشماره و تاريخ صدور اين است 7-1
 .نام توليدكننده 7-2

 . نشانه يا تاريخ توليد 7-3

 ). 4- 4و  3- 4، 2-4بندهاي (نوع مالت،  7-4

  ).1-2- 6بند (عمر كارايي،  7-5
  ).2-2-6بند (ميزان كلريد،  7-6
  ). 3- 2-6بند (هواي موجود،  7-7
ت يا رده مقاومت فشاري، و ارتباط با مقاوم) هاي از پيش تعريف شده براي مالت(نسبت اجزاي متشكل  7-8
  ).3-6بند (

 ). 1-4-6بند (، )هاي طراحي شده براي مالت(مقاومت فشاري، يا رده مقاومت فشاري،  7-9

  ). 2-4-6بند (چسبندگي، مقاومت  7-10
  ).3- 4-6بند (جذب آب،  7-11
 ).4-4-6بند (نفوذپذيري بخار آب،  7-12

  ).5-4-6بند (چگالي،  7-13
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  ).6-4- 6بند (رتي، ضريب هدايت حرا 7-14
  ).7-4-6بند (دوام،  7-15
  ).2- 5-6بند (حداكثر اندازه سنگدانه،  7-16
  ).3- 5- 6بند (زمان تصحيح،  7-17
  ).6-6بند (واكنش در برابر آتش،  7-18

توان در  شود، اطالعات مربوط به كيفيت ويژه آن را مي ويژه استفاده مي و ساز هنگامي كه از مالت در ساخت
  . فرآورده ذكر كرد يگذار نشان

  
  گذاري گذاري و برچسب نشانه    8

بندي، بارنامه  كند، بايد روي بسته كه اين مشخصات را تعيين مي كد شناسايييا ) 7مطابق بند ( گذاري نشان
  . يا ورقه مربوط به اطالعات توليدكننده يا ساير اطالعات همراه فرآورده درج شود

  
  ارزيابي انطباق     9
  ليات ك    9-1

منظور انطباق فرآورده با الزامات اين استاندارد و  به )2-9بند ( 1نوع اوليهآزمون الزم است  ارزيابي انطباقبراي 
  اي  كنترل توليد كارخانه همچنين و ، انجام شوداظهارات عملكردي كه نشانگر رفتار واقعي فرآورده است

  .بماند  معتبر باقي است، براي فرآورده بعدي نوع اوليه اظهارات عملكردي بر مبناي نتايج آزمونكه ) 3- 9بند (
توليدي با الزامات اين استاندارد از طريق انجام   بايد نشان دهد كه انطباق فرآورده) يا نماينده او(توليد كننده 

مقررات دار مسئوليت تطابق فرآورده با كليه  شود و عهده  مياي انجام  و كنترل توليد كارخانه نوع اوليهآزمون 
  .است

  
    نوع اوليههاي  آزمون   9-2

 نوع اوليههاي مناسب  پيش از شروع توليد و عرضه براي فروش، آزمون پس از تكميل يك فرآورده جديد و
بيني شده و مقادير اظهار شده فرآورده و انطباق آن با الزامات اين استاندارد انجام  بايد براي تأييد خواص پيش

  . دگير
  .درا درنظر بگير تواند نتايج آزمون قبلي ، توليدكننده مياوليه مون نوعدر فرآيند آز

 اوليه فقط در طول آزمون نوع الزم است و خصوصيات فرآورده كه نياز به انجام آزمون دارد منظور تاييد به
ا مورد ر) توليدكننده ديگر(از فرد ديگري دست آمده  شود، يك توليدكننده منفرد ممكن است نتايج به انجام 

   انجام شود، انطباق توليدكننده براي تائيد اظهارمنظور  بهاز طريق صنعت  ها اين آزمون يا دهداستفاده قرار 

                                                                                                                                                         
1- Initial Type Testing 
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دهنده و يك روش توليد،  مواد تشكيليك نوع ، اوليه وادبا يك م يحايك طربراساس  فرآوردهاينكه  با توجه به
   .شود و آزمون براي هر دو فرآورده معتبر باشد ارائه مجوزدارنده نتايج كه شود، مشروط بر آنتوليد 

كه توليدكننده فرآورده مشابهي را در بيش از يك خط يا واحد توليد يا در بيش از يك كارخانه توليد  هنگامي
در اين خصوص (براي اين خطوط مختلف توليد نيست  اوليه صورت نيازي به تكرار آزمون نوع كند، در اين مي

  ).بودن توليد مسئوليت دارد همساناطمينان از ل در قباتوليدكننده 
  
   برداري نمونه  9-2-1

  .برداري بايد مطابق پيوست الف انجام شود نمونه
  
  آزمون مرجع   9-2-2

خواص تعيين شود بايد آزمون مرجع شرح داده شده در اين استاندارد براي  هايي كه انجام مي آزمون
 استفاده مورد فرآورده نوع براساسو  6بند  مطابق، ستا  خت شدهطور مناسبي خشك و س اي كه به فرآورده

  .باشد
  
  اوليه تكرار آزمون نوع   9-2-3

اي ايجاد شود كه منجر به تغيير در مشخصات  گونه هاي توليد به ر مواد اصلي يا روشه تغييري دك هنگامي
 اوليه هاي نوع در چنين مواردي آزمون. گيرد بايد انجام اوليه هاي نوع آزمون ،فرآورده و نحوه مصرف آن شود

ي هستند كه براي خواصي كه تحت تأثير قرار گرفته يا نياز به تأييد دارد و خواص جديدي ايه مناسب، آزمون
  . دگير د، انجام ميشو كه با تغيير در مصرف ايجاد مي

  
  ها ثبت داده   9-2-4

  . شودبايد ثبت اوليه هاي نوع  نتايج آزمون
  
  هاي آزمون برد روشكار   9-2-5

بندي شده  ، چنانچه خصوصيات اظهار شده برمبناي مقادير جدولها گي ويژبراساس بند مربوط به تعيين 
  .نيست نيازمورد گونه آزموني  باشد، انجام هيچ

  
  اي  كنترل توليد كارخانه    9-3
  كليات     9-3-1

  تداوم انطباق با استاندارد و مقادير اظهارشده منظور  بهاي را  توليدكننده بايد يك سامانه توليد كارخانه
  .داري كند شده به بازار برقرار، مستند و نگه ابطه با فرآورده عرضهردر 
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، )يند توليدآمواد اوليه جديد و فر(فرآيند هايي براي كنترل  اي بايد شامل روش توليد كارخانهكنترل سامانه 
منطبق با ناهاي  رديابي فرآوردهو ) و تجهيزات آزمون ايينهورده ها روي فرآ آزمون( نهاييهاي  فرآورده

  .استاندارد باشد
مات اين استاندارد، الزا و14-3د استاندارد بن براساساي  د كه هر سامانه كنترل توليد كارخانهشو ميفرض 

  .سازد اي را برآورده مي الزامات كنترل توليد كارخانه
  
  كنترل فرآيند    9-3-2
  وليه ورودي به كارخانه  مواد ا   9-3-2-1

هايي را كه براي اطمينان از تطابق  پذيرش مواد اوليه ورودي به كارخانه و روش هايتوليدكننده بايد معيار
 . دهد، مشخص سازد آنها با استاندارد مورد عمل قرار مي

  
 فرآيند توليد   9-3-2-2

همراه با مقادير يا معيارهاي الزم ليدكننده ي مكرر توها موارد مرتبط با فرآيند توليد كه در نتيجه بازرسي
هنگامي كه مقادير يا معياري به دست نيامد، . دشوشود، بايد مشخص  براي تجهيزات و كاركرد آنها ارائه مي

  . مشخص شوداي توسط توليدكننده  بايد از طريق مستندات كنترل توليد كارخانه
تناوب و  ،ها ر شده تأثيرگذار است با توجه به روشكليه تجهيزات مربوط به توليد كه روي مقادير اظها

  .طور منظم بازرسي شود مستندسازي شده، بايد كنترل و بهمعيارهاي 
  
  فرآورده نهائي  انطباق    9-3-3
  هاي فرآورده نهائي  آزمون  9-3-3-1

نتايج . رده نهائي استبرداري و تناوب آزمون براي فرآو اي، شامل يك برنامه نمونه كنترل توليد كارخانه سامانه
  . آزمون بايد ثبت شود

مستندات سامانه كنترل توليد رابطه با در  را معيارهاي انطباقمنظور ارزيابي توليد،  بهتوليدكننده بايد 
  .اي مشخص سازد ارخانهك

توان  هاي مرجع كه در اين استاندارد مشخص شده است را مي در رابطه با روش تكميليهاي آزمون  روش
كه  آن، مشروط برنظر وجود دارد هايي كه در مورد آن اختالف و آزموناوليه  جز در مورد آزمون نوع فت، بهپذير

  :موارد زير را برآورده سازدتكميلي هاي  اين روش
  ؛ وهاي تكميلي ارتباط بين نتايج آزمون مرجع و آزموننشان دادن ) الف
  .در دسترس بودن اطالعات در راستاي مبناي ارتباط) ب

  .برداري بايد نماينده توليد باشد نمونه
  .نتايج آزمون بايد براساس معيارهاي انطباق مشخص شده  باشد و ثبت شود
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  وسايل آزمون    9-3-3-2
گيري و آزمون كه روي مقادير اظهار شده تأثيرگذار است بايد واسنجي شود و  كليه تجهيزات توزين، اندازه

  . بازرسي شود ،اي ناوب ارائه شده در كتابچه كنترل توليد كارخانهها و ت طور منظم مطابق با روش به
  
  هاي آماري روش   9-3-4 

منظور تأييد  ها يا متغيرها به نسبتهاي آماري،  به روش  ها و آزمون بايد با توجه در صورت لزوم، نتايج بازرسي
  .  تفسير شودا مقادير اظهارشده، خصوصيات فرآورده و تعيين تطابق فرآورده با معيارهاي انطباق و تطابق ب

  
  گذاري و كنترل موجودي فرآورده نشانه  –رديابي  9-3-5

  محل توليد خود  به توجهفرآورده بايد با . گذاري و كنترل موجودي فرآورده بايد مستند شود نشانه
  .باشدقابل شناسايي و رديابي 

  
  فرآورده نامنطبق   9-3-6

هاي نامنطبق با الزامات  فرآورده. هاي نامنطبق بايد مستند شود فرآوردهمنظور تشخيص  روش اتخاذ شده به
ها ممكن است توسط توليدكننده دوباره  رو، اين نوع فرآورده از اين. گذاري شود استاندارد، بايد جدا و نشانه

كار برد تا از توليد  توليدكننده بايد تمهيداتي را به. ها مقادير اظهار شده متفاوتي ارائه شود بندي و براي آن رده
  .عمل آيد دوباره فرآورده نامنطبق جلوگيري به
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  پيوست الف
  )الزامي(

  ها محموله مستقلو آزمون  اوليه برداري براي آزمون نوع نمونه
  

  كليات    1-الف
  اوليه و در مواقعي كه ارزيابي تطابق با استاندارد فرآورده  نوع برداري بايد براي آزمون اين روش نمونه

ها، بايد فرصت حضور در زمان  ، نمايندگان كليه محمولهمستقلدرآزمون . مورد نياز است، به كار برده شود
  .برداري را داشته باشند نمونه

  . دشوشده است، بايد با اين روش ارزيابي  تنها، خواصي كه توسط توليدكننده اظهار 
مترمكعب، 10مالت بنايي داراي حجم حداكثر مقدار مالت بنايي الزم براي يك نمونه، بايد ازيك محموله 

  . برداري شود نمونه
  

  برداري  نمونه  روش    2 -الف
  . انجام شود 5- 3 بند استانداردهاي ذكر شده در  برداري بايد به يكي از روش روش نمونه

  . وله مورد آزمون داردمحم 1و شكل فيزيكي بندي برداري بستگي به نحوه بسته انتخاب روش نمونهبه طور معمول  -يادآوري

                                                                                                                                                         
1- Physical Form 
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  استفاده از قطعات بنايي و مالت بنايي
  

هاي  اين پيوست استفاده از انواع مالت بنايي را براي خواصي مانند پايداري در برابر يخبندان و ميزان نمك
  . سازد محلول در شرايط شديد، مشتمل بر درجه روياروئي و خطر اشباع مشخص مي

مورد شامل حفاظت در  اين. انتخاب مالت، درجه روياروئي با موارد ياد شده بايد در نظر گرفته شودپيش از 
  . دشو برابر شرايط اشباعي نيز مي

براي نشان دادن درجه خطر روياروئي مصالح بنايي در  "غيرفعال "و  "معتدل"، "شديد" سه شرايط محيطي
ناشي از شرايط آب و هوائي محلي و يا نحوه طراحي شدن  زدن و آب هاي زياد يخ محيط آب، با چرخه

  . شود اختمان در نظر گرفته ميس
هرگونه مواد  وجودشرايط دمائي و رطوبتي و شامل عواملي كه در  ارزيابي شرايط محيطي دخالت دارند، 

  . در ارزيابي الزم است تجارب محلي يا سنتي مورد استفاده قرار گيرد. است مهاجم
  .بايد مورد ارزيابي قرار گيرد) مانند رنگ(هاي سطحي احتمالي  ندهده تأثير پوشش

پيوست در نظر گرفته  اين "پ"و  "ب " ،"الف "بايد در موارد ذكر شده در هاي ارائه شده در زير، فقط  مثال
  . شود
  هاي در معرض شرايط شديد  ساختمان) الف

  : هاي زير ارائه شده است ، مثالبراي مصالح يا اجزاي بنايي كه در معرض شرايط شديد هستند
كه در آنها خطر زياد اشباع در اثر ) و پائيندو جهت باال (به سطح خارجي زمين  مصالح بنايي نزديك -

  . زدگي وجود دارد يخ
هايي  پناه زدگي وجود دارد و به طور مثال، جان پناه اندود نشده كه در آنها خطر زياد اشباع در اثر يخ جان -

 . تعبيه نشده استپوش ا سركه روي آنه

 . زدگي وجود دارد هاي اندود نشده كه در آنها خطر زياد اشباع در اثر يخ دودكش -

 . زدگي ممكن است رخ دهد كف در مناطقي كه شرايط يخ قرنيز و ها  سرپوش -

نچه ديوار زدگي وجود دارد، براي مثال چنا ديوارهاي آزاد محوطه كه در آنها خطر زياد اشباع در اثر يخ -
 . باشد مناسب سرپوش بدون

 زدگي وجود دارد، براي مثال ديوارهائي كه بدون ديوارهاي حائل كه در آنها خطر زياد اشباع در اثر يخ -
 . پوشش داده نشده است بندكننده بوده يا سطح آنها با موادآب مناسب سرپوش
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   معتدلهاي در معرض شرايط  ساختمان) ب
  : شود ي از اشباع مصالح بنايي به شرح زير ارائه ميهاي مناسب جلوگير روش

  . پوشحفاظت باالي ديوار با استفاده از سقف با پيشامدگي يا سر -
 . تجهيز كف پنجره به آبچكان -

 .هاي ضدرطوبت در پي و باالي ديوار استفاده از اليه -

  
  غيرفعالهاي در معرض شرايط  ساختمان) پ

  : هاي زير ارائه شده است قرار دارند، مثال غيرفعالايي كه در معرض شرايط در رابطه با مصالح و اجزاي بن
برخي از . با توجه به شرايط آب و هوائي، حفاظت مناسب مصالح بنايي در ديوارهاي خارجي انجام شود -

 . مفيد استاندود دهد كه حفاظت از طريق پوشش با اليه ضخيم  تجارب محلي نشان مي
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  پيوست پ
  )الزامي(

  هاي بنايي طراحي شده قاومت برشي اوليه مشخصه مالتم
  

  ،1-3بندهاي  استاندارد مطابق قطعات بنايي باهاي بنايي طراحي شده  مقاومت برشي اوليه مشخصه مالت
  :زير باشد شرح بهبايد  3-3و  2- 3
  ."مالت سبك"و  "براي كارهاي عمومي  مالت"متر مربع براي  بر ميلي نيوتن 15/0  -
 ."اليه نازك  مالت"متر مربع براي  بر ميلي نيوتن 3/0  -

  


