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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  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، نعتيص 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  35838/206دارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان ملي استان

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 امهمگ 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 اردهاياستاند
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 ؤسساتم كه استانداردهايي 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 بين 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 المللي 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 التمحصو براي را ايران 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 هاستفاد به بخشيدن 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 مؤسسات 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 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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
 »بنديتعاريف و طبقه -آهك زنده و هيدراته - آهك«

    
 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :يردب
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  

  رحمتي ،عليرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي سازه(
  

  
  شركت پاكدشت بتن

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينحمد معباسي رزگله ،
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  انداردسازمان ملي است

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان فارس
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  پيش گفتار
 مربوط هايدركميسيون آن نويس پيش كه  "بنديتعاريف و طبقه -و هيدراته آهك زنده -آهك"  استاندارد

 ملـي  كميتـة  ساجـال  و چهـارمين سيصـدو شصـت   در و شده تدوين و تهيه رشركت معيار گشتر صدتوسط 

 به اينك ،است گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني استاندارد

 مصـوب  ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

  .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صنايع، 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 استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار هتوج 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 منابع و ماخذي

  
تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  بندي تعاريف و طبقه -و هيدراته آهك زنده - آهك

  هدف  و دامنه كاربرد  1
بندي انواع آهك زنده و هيدراته مورد استفاده در صنايع تعيين و ارائه طبقه استانداردهدف از تدوين اين 

  .باشدمي
  .براي برخي صنايع را در بر ندارد و هيدراته اين استاندارد، آهك زنده –يادآوري 

  

  مراجع الزامي       2
بدين ترتيب . ت كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي اس

 . شود آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  داركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد م. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه
  : استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  هاويژگي-آهك زنده براي صنايع شيميايي  1380سال :  4740ملي ايران استاندارد  2-1
  هاويژگي-آهك زنده براي مصارف ساختماني 1380سال :  5717ملي ايران رد استاندا 2-2

  هاويژگي-آهك زنده و آهك هيدراته براي تثبيت خاك 1380سال :  5715ملي ايران استاندارد  2-3
  هاويژگي -هاآهك مورد استفاده با پوزوالن 1380سال :  5714ملي ايران استاندارد  2-4
آهـك مـورد اسـتفاده در تصـفيه آب آشـاميدني و صـنايع        1380ال س:  2748ملي ايران استاندارد  2-5

 هاويژگي -غذايي

   هاويژگي -سنگ آهك براي استفاده در خوراك دام و طيور 1380سال :  5718ملي ايران استاندارد  2-6
 -هـاي بـتن قيـري   آهك هيدراته براي مصـرف در مخلـوط   1383سال :   5719ملي ايران استاندارد  2-7

   هاويژگي

  

  صطالحات و تعاريفا   3
  . رود كار ميه تعاريف زير باصطالحات و اين استاندارد  در
3-1   

  آهك
ي گوناگون از آهك زنده مـورد اسـتفاده بـراي هـر هـدفي را در      ييك واژه عمومي كه اشكال فيزيكي و شيميا

  .بردارد
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3-2  
  آهك زنده 

 Mgoطبيعي با مقدار كمتري   اي كه به صورت Caoيا Caoيك ماده كلسينه كه قسمت عظيمي از آن   
  .باشدهمراه است و قادر است با آب فرونشانده شود، مي

  
3-3  

  آهك مؤثر
  .واكنش شيميائي مطلوب بتواند شركت كند يكباشد كه در ي از آهك مييجز
  
3-4   
  آهك سوخته يا فوق پخته  
    . شوده ناميده ميتواند به هيچ وجه شركت كند، آهك سوختي نمييهاي شيمياآهك كه در واكنش 

  
4-4   

  ضريب شيميايي
اين مقدار براسـاس  . دهد مقدار عددي اجزاي فعال در آهك هيدراته كه با پوزوالن واكنش شيميايي انجام مي

نيزيم ميباشد و كربنـات كلسـيم و   معدل اكسيد مركب از اكسيد كلسيم آزاد، هيدروكسيد كلسيم و اكسيد م
  .شود، زيرا اين تركيبات غيرفعال هستند هيدروكسيد منيزيم را شامل نمي

  
4-5   

  وزوالنيپشاخص پذيرندگي 
  .باشدميضريب عملكردي است كه كيفيت شيميايي و نرمي آهك در آن موثر 

  
4-6   

 خمير آهك  

ار توليد كننده يا از مخلوط كردن آهك هيدراته محصولي است كه از شكفتن آهك زنده با آب طبق دستور ك
  . آيد با آب غلظت دلخواه بدست مي

  
4-7   

 سنگ آهك  

سنگ آهك .  هاي كلسيم و منيزيم است سنگ رسوبي اوليه كه بطور عمده شامل كربنات كلسيم يا كربنات
  : ، دولوميتي باشد ، منيزيمي تواند پركلسيم مي
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  . دارد )(MgCO3درصد كربنات منيزيم 46  تا 35 است كه  سنگ آهكي -سنگ آهك دولوميتي - 
  . دارد )(MgCO3درصد كربنات منيزيم  35 تا  5سنگ آهكي است كه  -سنگ آهك منيزيمي - 
  .دارد(MgCO3)  درصد كربنات منيزيم 5 تا  0 سنگ آهكي است كه  -سنگ آهك پركلسيم - 
  
  بنديطبقه        4
  ع شيمياييآهك مورد مصرف در صناي  4-1

  . باشدمي 1-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
  :شوداين آهك براساس محل مصرف به سه دسته زير تقسيم مي

  ؛روغن جالء -منسوجات  -كاغذ  -براي توليد پودر سفيدكننده  -الف
  ؛صنايع كاربيد -براي توليد شكر   -ب
  .چرم سازي -تصفيه آب  ،آهك –ه فرآيند سودا ، سود سوزآور بوسيلاش-براي توليد سودا  -ج
  
  براي مصارف ساختمانيآهك زنده  4-2

  .باشدمي 2-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
  .آهك زنده قبل از آنكه شكفته شود هرگز نبايد براي مصارف ساختماني استفاده گردد -1يادآوري 
  ..در پيوست الف آمده است شكفته كردن و تهيه خمير آهك -2يادآوري 

  
  
  براي تثبيت خاك و آهك هيدراته آهك زنده 4-3

  .باشدمي 3-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
  .كندها آماده مياين نوع آهك بر روي خاك رس تاثير گذاشته و بستر الزم براي ساخت جاده 

  
  آهك مورد استفاده با پوزوالن ها 4-4

  .باشدمي 4-2ن نوع آهك مطابق استاندارد بند هاي ايويژگي
  
  در تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذايي  آهك مورد استفاده 4-5

  .باشدمي 5-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
مشخصات آهك از نظـر تـامين    ، در تاسيسات تصفيه آب آشاميدني و تهيه آب براي مصارف خاص در صنايع

هايي كه با اين ماده شيميايي هاي تصفيه و حفاظت افراد و دستگاهكنندگان و كارآيي در روشسالمت مصرف
  .كنندگان حائز اهميت است كنندگان و مصرفباشند و باالخره تنظيم روابط تهيه در تماس مي

  :شود آهك در صنعت تصفيه آب در موارد زير بكار برده مي
   ؛صفيه شدهـ ايجاد حالت تعادل كربناتي در آب ت 
  ؛شود ـ بوجود آوردن محيط سازگار براي تاثير مواد شيميايي كه به منظور زالل سازي آب بكار برده مي 
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تعريـف    ))نرم كردن آب با استفاده از كربنات سديم و آهك (( ـ حذف سختي آب يا روشي كه تحت عنوان  
  ؛شده است

روشهاي نمك زدايي كلي يا تقطير در تهيه آب بكار  ـ تنظيم مقدار مواد معدني آب آشاميدني در موردي كه 
  ؛شودبرده مي

اي اكسيد منيزيم باشـد و يـا آهـك بدسـت آمـده بصـورت        در مورد انواع آهك كه داراي مقدار قابل مالحظه 
گونه موارد در صـنعت  محصول فرعي از عملكرد بعضي از صنايع در اين استاندارد سخني به ميان نيامده و اين

  .كار برده نخواهد شدهب بتصفيه آ
  
  آهك براي استفاده در خوراك دام و طيور   4-6

  .باشدمي 6-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
ـ  چنين سنگ آهكي بايد قدر كافي ريـز و در  . كلسيم الزم براي تغذيه دام و طيور معموال از سنگ آهك تهيه ميشود يادآوري 

  .زياد غبار تهيه گردد تا براي مخلوط كردن با خوراك دام و طيور مناسب باشد عين حال عاري از مقدار
  
   هاي بتن قيريآهك هيدراته براي استفاده در مخلوط   4-7

  .باشدمي 7-2هاي اين نوع آهك مطابق استاندارد بند ويژگي
  .باشد، و منيزيمي مي ، دولوميتي آهك هيدراته پركلسيمشامل،

ها شده كه اين خـود باعـث    ، منيزيمي باعث بهبود پيوند تركيبات قيري سنگدانه ، دولوميتي راته كلسيميـ آهك هيد  يادآوري
كاهش آسيب پذيري در برابر رطوبت ميشود و نيز سخت شدن بتن در اثر گذشت زمان را توسط تركيبات قطبي تثبيت كننـده  

  .دهد ري را افزايش ميهاي بتن قيي مخلوطيي موجود در قير كاهش و سختي ابتدايشيميا
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  يوست الفپ
  )اطالعاتي( 

  شكفته كردن و تهيه خمير آهك
  

  شكفته كردن    1-الف
. اي بـا هـم تفـاوت دارنـد     كنند به طور قابـل مالحظـه   انواع مختلف آهك بسته به روشي كه با آب عمل مي 

رين كيفيت ممكن خمير آهك را سبب نظارت جزئي بر عمليات شكفتن بيشترين مقدار ممكن محصول و بهت
براي تعيين چگونگي شكفتن بهر جديد آهك بهتر است كه مقادير كمي از آن را شـكفته كنيـد تـا    . ميشومد

هاي مختلف يك نـوع آهـك بـا هـم كمـي تفـاوت دارنـد و از         كه بهرهكند از آن جائي ببينيد چگونه عمل مي
برداري از هر بهر مورد اسـتفاده   قطعي دارد بهتر است كه نمونه آنجائيكه شرايط آب و هوائي در هر زمان تاثير

  .خواه از يك نوع آهك باشد خواه نباشد انجام شود
  
  هادسته بندي آهك    2-الف 
اي  چه آهـك دانـه  كلوخه از آهك به اندازه تقريبي يك مشت انسان يا چنان 3يا  2 در يك ظرف -1-2-الف

اي كه فقط سـطح آهـك را بپوشـاند اضـافه كنيـد و       قدار كافي آب به اندازهم. باشد مقدار معادل آن را بريزيد
ها  ها خرد شوند يا قطعات از كلوخه شكفتن از زماني كه كلوخه. زمان الزم براي شروع شكفته رايادداشت كنيد

  .باشد شوند آب مورد استفاده براي آزمون در آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دماي يكسان جدا شوند شروع مي
دقيقه باشـد آهـك   30تا  دقيقه 5دقيقه باشد آهك فعال و اگر از  5 اگر شكفتن آهك كمتر از  -2-2-الف

  .باشد دقيقه باشد آهك كم فعال مي 30نيمه فعال و اگر باالتر از 
  
  دستورالعمل براي شكفتن  3 -الف 

يـد در صـورت عـدم وجـود     آهك زنده را مطابق با دسـتورالعمل كتبـي توليـد كننـده شـكفته كن     -1-3-الف
  :دستورالعمل به روش زير عمل كنيد

آب بايـد بـه انـدازه كـافي     .  براي آهك فعال هميشه آهك را به آب اضافه كنيد نه آب را به آهك 1-1-3-الف
در . مقدار فراوان آب جهت استفاده فـوري در دسـترس باشـد   . باشد به نحوي كه آهك را بطور كامل بپوشاند

با كمترين نشانه از خـروج بخـار   . آهك را به طور دقيق و دائم نگاه كنيد. نگ استفاده شودصورت امكان از شل
در مـورد ايـن   . بطور كامل و سريع آهك را زير و رو كنيد و آب كافي اضافه نماييد تا خروج بخار متوقف شود

  .نوع آهك از استفاده آب زياد نگران نباشيد
آب كافي را به نحوي كه نيمي از حجم آهك . ه آهك اضافه كنيدبراي آهك نيمه فعال آب را ب-2-1-3-الف

در صـورت لـزوم بـراي    . را بپوشاند به آن بيفزائيد اگر بخار شروع به خروج كند گه گاه آن را زيـر و رو كنيـد  
دقت كنيد كه بيش از حد لزوم . جلوگيري از خشك و خرد شدن خمير آهك گاهي كمي آب به آن  بيفزائيد

  .زايد اضافه نشود و يك دفعه آب
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براي آهك كم فعال آب كافي به آهـك اضـافه كنيـد تـا آن را كـامال مرطـوب سـازد و سـپس           3-1-3-الف
  .با احتياط آب بيشتري را هر دفعه به مقدار كم اضافه كنيد. بگذاريد بماند تا واكنش شروع شود

مال شكفتن كامل نشده خمير آهـك  مراقب باشيد كه با افزودن آب تازه خمير آهك سرد نشود، تا وقتي كه ع
را زير و رو نكنيد اگر هوا خيلي سرد باشد ترجيحا از آب گرم استفاده كنيد، در صورت عدم دسترسي بـه آب  

  .گرم ظرف خمير آهك را بطريقي بپوشانيد تا گرمايش را از دست ندهد
  

  آماده سازي خمير آهك براي استفاده      4-الف
  .مير آهك را براي استفاده به طريق زير آماده كنيد، خ بعد از شكفتن 1-4-الف
  پوشش سفيدكاري1 -1-4-الف

بعد از شكفتن و عمل آوردن آهك زنده پرداخت مطابق با دستورالعمل كتبي توليد كننده خمير آهك را نگـه  
روش  در صورت عدم وجود دستورالعمل كتبي توليد كننده خمير آهك را براي استفاده به. داريد تا سرد شود

  :زير تهيه كنيد
عبور دهيد و حداقل براي دو هفتـه آن را  ) متريميلي 2( 10 بعد از انجام واكنش خمير آهك را از الك نمره

  .انبار كنيد
  

  پوشش زير كار2-1-4-الف
عبور دهيد و تا نسبت وزنـي مسـاوي   ) متريميلي 36/2(  8 بعد از اتمام واكنش خمير آهك را از الك نمره 

  .ه و الياف مورد نياز اضافه كنيد و حداقل براي دو هفته آن را انبار كنيدبه آن ماس
  

  مالت بنائي3-1-4-الف
  .ساعت آن را انبار كنيد 24 بعد از اتمام واكنش قسمتي يا تمامي ماسه مورد نياز اضافه كنيد و حداقل براي 

  


