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ماسھ براي مالت سیماني

 
 
 

چاپ 5

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تنھا سازماني است در ایران كھ بر

طبق قانون میتواند استاندارد رسمي فرآوردھ ھا را تعیین و تدوین و اجراي آنھا را
با كسب موافقت شورایعالي استاندارد اجباري اعالم نماید. وظایف و ھدفھاي

موسسھ عبارتست از:
(تعیین، تدوین و نشر استانداردھاي ملي – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد

باال بردن كیفیت كاالھاي داخلي، كمك بھ بھبود روشھاي تولید و افزایش كارائي
صنایع در جھت خودكفائي كشور - ترویج استانداردھاي ملي – نظارت بر اجراي

استانداردھاي اجباري – كنترل كیفي كاالھاي صادراتي مشمول استانداردھاي
اجباري و جلوگیري از صدور كاالھاي نامرغوب بمنظور فراھم نمودن امكانات

رقابت با كاالھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھاي بین المللي كنترل كیفي كاالھاي
وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و

تولیدكنندگان داخلي و جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب خارجي راھنمائي
علمي و فني تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعھ و تحقیق



3/4/2018 ISIRI 299

file:///I:/BACUP.SOOREEH/2/STD/299.htm 2/7

درباره روشھاي تولید، نگھداري، بستھ بندي و ترابري كاالھاي مختلف – ترویج
سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونھ كاالھا با

استانداردھاي مربوط، اعالم مشخصات و اظھارنظر مقایسھ اي و صدور
گواھینامھ ھاي الزم).

موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان بین المللي استاندارد میباشد و لذا در اجراي
وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھاي علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مینماید

و ھم شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص كشور را مورد توجھ قرار میدھد.
اجراي استانداردھاي ملي ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث
افزایش صادرات و فروش داخلي و تأمین ایمني و بھداشت مصرف كنندگان و
صرفھ جوئي در وقت و ھزینھ ھا و در نتیجھ موجب افزایش درآمد ملي و رفاه

عمومي و كاھش قیمتھا میشود.
 

 
تھیھ كننده

كمیسیون استاندارد شن و ماسھ
 

رئیس
آزمایشگاه فني و مكانیك خاك سازمان برنامھ محمدي-مھندس سعید 

 
اعضاء

دفتر فني سازمان برنامھ دومان -مھندس كیكاوس 
وزارت راه صدیق وزیري -مھندس كیومرث 

اداره كل ساختمان وزارت آباداني و مسكن طاھري- مھندس محمد مھدي 
قسمت معادن وزارت صنایع كاظمي- مھندس بدیع هللا 

شركت خلیج مركزي كمیلي زاده- محمود 
دانشكده پلي تكنیك منصوري -مھندس اصغر 

 
دبیر كمیسیون

كتبي-مھندس احمد  
 

مصحح فارسي
ذاكري-مصطفي  

فھرست مطالب
 

استاندارد ماسھ براي مالت سیماني
بخش نخست - مقدمات

ھدف
تعریف ماسھ

طبقھ بندي ماسھ
انواع ماسھ
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موارد استعمال ماسھ:
تركیب مالت سیماني

بخش دوم - ویژگیھاي  ماسھ براي مالت سیماني
دانھ بندي

مواد مضر
آلودگي بھ مواد آلي

مقاومت در برابر عوامل جوي:
نمونھ برداري  و روشھاي آزمون

 
بسمھ تعالي

 
 

"استاندارد ماسھ براي مالت سیماني"
بخش نخست . مقدمات

1- ھدف
این استاندارد براي تعیین ویژگیھاي ماسھ اي است كھ در مالت سیماني بكاربرده

مي شود.
2- تعریف ماسھ
ماسھ از جدا شدن و خرد شدن سنگھا بدست مي آید.

ماسھ بھ ذرات سنگي اطالق میگردد كھ بزرگترین بعد آن  2میلیمتر و كوچكترین
بعد آن  0/06میلیمتر باشد.

3- طبقھ بندي ماسھ :
ماسھ از نظر دانھ بندي بھ صورت زیر طبقھ بندي میشود:

ماسھ نرم از  0/06تا 0/2 میلیمتر
ماسھ متوسط از  0/2تا 0/6 میلیمتر

ماسھ درشت از  0/6تا 2 میلیمتر
4- انواع ماسھ

ماسھ یا  طبیعي بوده و یا مصنوعي تھیھ میشود.
4-1- ماسھ  طبیعي كھ در طبیعت  بصورت زیر یافت میشود.

4-1-1- ماسھ بادرانده یا ماسھ بادي - این نوع ماسھ معموال كروي است و درشتي
دانھ ھاي آن از  0/2میلیمتر تجاوز نمیكند و معموال در كویرھا یافت میشود.

4-1-2- ماسھ ساحلي - این نوع ماسھ در سواحل دریا یافت مي شود و ھمیشھ با
مقداري امالح ھمراه است  ماسھ ساحلي كھ معموال درشت دانھ است ازعناصر

مختلف تركیب شده و ممكن است در حدود  2تا 3 درصد مواد رسي ھمراه داشتھ
باشد.

4-1-3- ماسھ آبرفتي - این  نوع ماسھ  در بستر رودخانھ یافت مي شود و معموال
گرد گوشھ و فاقد امالح مي باشد.

4-1- 4- ماسھ یخچالي -  این نوع ماسھ در نتیجھ حركت یخچالھا بدست مي آید كھ
معموال نوك تیز و عاري از خاك رس مي باشد.



3/4/2018 ISIRI 299

file:///I:/BACUP.SOOREEH/2/STD/299.htm 4/7

4-2- ماسھ مصنوعي كھ از خرد كردن و آسیاب كردن  سنگھاي سخت طبیعي و
یا از تفالھ كوره ھاي آھن گدازي بدست مي آید.

5 - موارد استعمال ماسھ:
ماسھ بیشتر در موارد زیر مصرف میشود.

5-1- در مالت
5-2- در بتن و بتن مسلح

5-3- در  آجر
5 -4- در آجر نسوز
5-5- در ریختھ گري
5-6- در شیشھ سازي

5-7- در صافي ھا
تبصره- چون در ویژگیھاي ماسھ اي كھ در ھر یك  از این موارد بكار میرود با

موارد فوق دیگر فرق دارد لذا براي ھر مورد استاندارد  جداگانھ اي در نظر
گرفتھ شده است.

6- تركیب مالت سیماني
مالت سیماني كھ یك مالت  آبي است تشكیل شده است از یك جسم  پر كننده

(ماسھ) و یك جسم چسبنده (سیمان) و آب
بخش دوم - ویژگیھاي  ماسھ براي مالت سیماني

7- دانھ بندي
دانھ بندي این نوع ماسھ باید چنان باشد كھ اگر آن مصالح را بھ ترتیب از الكھاي

مختلف زیر بگذرانید مقدار رد شده  طبق اعداد مندرج در جدول زیر باشد.

7-1- ماسھ باقیمانده بین ھر دو الك متوالي نباید بیش از  5درصد وزن كل نمونھ
باشد و این مقدار در بین دو الك  297میكروني و  149میكروني باید حداكثر 
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25درصد باشد.
7-2- اگر تغییرات ضریب تناسب 1 بیش از  0/2آنچھ براي ماسھ مالت در نظر

گرفتھ شده  است باشد. بكار بردن ماسھ  فقط در صورتي مجاز خواھد بود كھ
ضریب تناسب جدیدي براساس تغییرات دانھ بندي انتخاب گردد.

7-3- براي كارھاي ساختماني كم اھمیت و یا حجم زیاد كھ قطر مالت سیماني باید
بیش از  12/5میلي متر باشد.میتوان دانھ ھاي درشت تري مصرف كرد در این

حالت میتوان از ویژگیھاي مصالح ریز دانھ اي كھ در استاندارد  شماره 
300ایران  براي تھیھ بتن داده شده استفاده كرد.

در موارد دیگر میتوان از ماسھ ھائي كھ  در این استاندارد مشخص شده اند
استفاده كرد بھ خصوص در مورد جائي كھ ساختمان بریده مي شود و ھمچنین لبھ

ھاي نازك و امثال آنھا مالتھاي كم قطر  یا در مورد اتصاالت و تنھا باید توجھ
داشت كھ دانھ بندي مصالح این نوع مالت  چنان باشد كھ صد درصد آن حتمأ از

الك  2380میكروني و  95درصد آن ، از الك  1190میكروني بگذرد.
8- مواد مضر

مقدار مواد مضر  موجود در ماسھ مالت نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد.
مواد مضر             حداكثر درصد وزني مجاز

الف - كلوخھ گل
ب - دانھ ھاي سبك شناور در مایعي كھ وزن مخصوص آن  2مي باشد.

یادآوري - مقدار مندرج در بند ب باال براي ماسھ  حاصل از تفالھ كوره ھاي آھن
گدازي صادق نیست .

9 - آلودگي بھ مواد آلي
9-1- ماسھ  باید عاري از مواد آلي زیان آور باشد و اگر مورد آزمایش قرار گیرد
نباید رنگ محلول حاصل از آزمایش تیره تر از رنگ محلول استاندارد  شاخص
باشد ماسھ ھائي  را كھ در این  آزمایش مردود میشوند میتوان فقط در موارد زیر

بكار برد.
الف - اگر تار شدن محلول بعلت وجود مقداري ذغال یا لینیت باشد.

ب - مقاومت فشاري مالتي كھ با این ماسھ ھا ساختھ مي شوند پس از  7روز و
پس از  28روز حداقل معادل  95درصد مقاومت فشاري مالتي باشد كھ با ماسھ

ھاي عاري از مواد آلي ساختھ شده باشند در این آزمایش میتوان یكبار ماسھ ھا را
با محلول  3درصد ھیدروكسید سدیم  و سپس با آب بخوبي شست تا از مواد آلي
پاك شوند و یكبار سیمان ماسھ ھا را بدون پاك كردن  از مواد آلي  بھ كار برد و

مقاومت  دو مالت حاصل را با ھم مقایسھ كرد.
یادآوري - در این عمل شستشو باید آنقدر ادامھ یابد كھ اگر ماسھ  مورد آزمایش

قرار گیرد رنگ محلول حاصل از آزمایش روشن تر از رنگ محلول مقایسھ
استاندارد باشد.

10- مقاومت در برابر عوامل جوي:
افت وزني ماسھ  مالت  سیماني در آزمایش مقاومت در برابر عوامل جوي نباید

بیش از اعداد داده شده در زیر باشد.
 

نوع محلول دفعات مجاوزت ماسھ با افت وزني
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محلول
5 10 درصد سولفات سدیم
سولفات منیزیم 5 15 درصد

 
یادآوري - ھر گاه ماسھ  از نظر آزمایش مقاومت در مقابل سولفات منیزیم و یا

سدیم مورد قبول نباشد در صورتي میتوان اینگونھ ماسھ را بكار برد كھ اگر مالتي
با ھمان ماسھ و از ھمان معدني كھ قبال تھیھ و بمصرف رسیده است تھیھ شود و

عوامل جوي موجب تجزیھ و ریختگي این مالت نشود.
11- نمونھ برداري  و روشھاي آزمون

براي نمونھ برداري و روشھاي آزمون  مربوط بھ  ویژگیھاي مندرج در این
استاندارد نگاه كنید  بھ "استاندارد  نمونھ برداري و روشھاي آزمون  شن  و ماسھ

"
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