
 

 
 
 
 

 استاندارد ملي ايران

  
 
 

  جمهوري اسالمي ايران
Islamic Republic of Iran 

  
INSO 

 14706 سازمان ملي استاندارد ايران 14706

 Iranian National Standardization Organization 1st. Edition  چاپ اول

   1391آبان 
  
 

 امات فنيالز –) راككت(تخريب كننده بتن 

  
  
  

Demolition of Concrete ( Katrock)- 
Technical requirements 

 
 
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

ICS:91.100 

Nov.2012 



  

 ب 

 

  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
اي اسـتاندارده  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  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا 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  سپـ  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 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 يـت حما 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 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 استفاده 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 حيتصال 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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  استانداردتدوين كميسيون فني 
 »الزامات فني –) راككت(تخريب كننده بتن «

  
 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

  مير هادي ، بهمن
  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
    

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمدعباسي رزگله ،
  )سراميك - شناس مهندسي موادكار(
  

  سازمان ملي استاندارد

  عباسي رزگله ،محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  مركز آموزشي عالي انقالب اسالمي

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  د حسينگلبخش،محم
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان فارس



  د 
  

  
  مرشدي ،عبدالرضا

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  وري ،عباسن
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  پيش گفتار
 مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كـه  " الزامات فني –) راككت(تخريب كننده بتن  " استاندارد

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  اجالسسيصدو شصت وسومين   در و شده تدوين و تهيه شركت معيار گستر توسط
 اسـتناد  بـه  اينـك  ،است گرفته قرار تصويب مورد 7/12/1390 مورخ مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني

 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و مگاميه حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  دخواه قرار توجه 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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  الزامات فني –) راككت(تخريب كننده بتن 

  بردو دامنه كار هدف   1
بندي و ، بستههاي ايمني، توصيه، ميزان و روش مصرفتعيين الزامات فني استانداردهدف از تدوين اين  1-1

   .باشدتخريب كننده بتن ميداري پودر نحوه نگه
را در هاي بزرگ و سخت و موارد زير ها و سنگ صخره هاي بتني، اين استاندارد پودر تخريب كننده سازه  1-2

 .دگيربر مي

 .ريزي شده اشتباهاً بتن اي كه تخريب قطعات سازه - الف

 .ريزي شده بتن حفاري و سنگ برداري كه اشتباهاً  -ب

   .سنگي حفر كانال يا چاه در مناطق -ج
 

  . نحوه مصرف و نكات ايمني در پيوست الف و ب آمده است -يادآوري
  
  ها ويژگي   2
  ويژگي شيميايي 2-1

PH  باشد 13شود بايد حداقل آزمون مي 1- 5ن ، هنگامي كه طبق بند بتپودر تخريب كننده.  
  
  ويژگي ظاهري  2-2

  .رنگ پودر تخريب كننده بايد طوسي باشد
  
  ويژگي عملكردي  2-3

شود بايد حداقل دو برابر حجم آزمون مي 2-5 ، هنگامي كه طبق بندافزايش حجمي پودر تخريب كننده بتن
  . اوليه باشد

  
  داريو شرايط نگه بنديبسته    3

 كيلو 20هاي محكم و غيرقابل نفوذ رطوبت با اوزان مختلف و حداكثر پودر تخريب كننده بتن بايد در كيسه
  . بندي شودبسته گرمي

  .باشددرصد مي ± 2رواداري وزن هر كيسه نسبت به وزن اسمي 
  . ها را بايد در جاي خشك و خنك  و دور از تابش آفتاب نگه داشتكيسه

ماه  3همچنين نبايد بيش از . عدد باشد 4ر از تگيرند نبايد بيشهم قرار ميحداكثر تعداد كيسه كه روي
  .ه شوندها در انبار نگه داشتكيسه
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  گذاري نشانه      4
  .بايد موارد مندرج زير به وضوح و با رنگ سياه نوشته شده باشند پودر تخريب كنندهروي هر كيسه محتوي 

  ؛"راككت" ارتعب    4-1 
  تجاري؛نام كارخانه سازنده و نشان    4-2 
  ؛داخل كيسه به كيلوگرم پودر تخريب كننده وزن خالص    4-3 
  .تاريخ توليد    4-4 

  
 روش آزمون         5

   PHتعيين  1- 5
 اساس روش      1-1- 5

پس از خنك شدن   محلول تا دماي . در اين روش به آزمونه آب جوش اضافه شده ، به هم زده مي شود 
  .اندازه گيري مي شودآن   pH,  محيط 

  مواد الزم    1-2- 5
  .استفاده كنيد مقطر در اين روش فقط از مواد با خلوص تجزيه اي  و آب  

  9و   7,  4هاي   pHبا سه محلول بافر 
 
  وسايل الزم   1-3- 5
  وسايل متداول آزمايشگاهي  5-1-3-1 

PH مجهز به الكترود كالومل و شيشه اي قادر به اندازه گيري  مترpH  واحد  05/0 با حد تشخيص   .  
  PH متر را با استفاده از محلول بافرهاي  در pH  الكترود را قبل و بعد از هر اندازه . كاليبره كنيد  9تا  4بين

  .واحد نباشد 05/0بيش از     pHدقيقه تغييرات  5با آب بشوييد به طوري كه در مدت  گيري كامالً
   در فواصل معين در طول آزمون آن را كنترل كنيـد كاليبراسيون را قبل از اولين اندازه گيري انجام دهيد و

  .)به عنوان مثال بعد از هر يك تا دو ساعت( 
  بشر بلند    1-3-2- 5
    ليتر ميلي 250با ظرفيت   
  دماسنج    1-3-3- 5
  درجه سلسيوس  ± 2درجه سلسيوس با صحت  20قادر به اندازه گيري دماي   
  حمام آب  1-3-4- 5
  درجه سلسيوس) 20±2(قادر به  نگهداري دما در    
  همزن مغناطيسي   1-3-5- 5
  ليترميلي 300بشر پالستيكي مدرج   1-3-6- 5
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  آزمون انجام روش   5-1-4  
  تهيه آزمونه   1-4-1- 5
        . را با دقت يك گرم درون يك بشر  وزن كنيد پودر تخريب كنندهاز نمونه گرم   10  
  تهيه محلول آزمون        1-4-2- 5
حلول مورد آزمون را  حاوي بشر. ليتر آب جوش به آزمونه  اضافه كنيد و خوب هم بزنيدميلي 100مقدار 

، براي كنترل دماي محلول به دماي حمام برسد دهيد تا رجه سلسيوس قرارد)20±2(درحمام آب  در دماي 
  .   استفاده  كنيد  دما از دماسنج

      
 گيرياندازه  1-4-3- 5

كه محلول را توسط همزن متر ، كه طبق دستور كار سازنده دستگاه تنظيم شده ، درحالي pH با استفاده از  
   .را اندازه گيري كنيد  pH, مغناطيسي به آرامي هم مي زنيد 

  
  تعيين ازدياد حجم   2- 5
  وسايل الزم  2-1- 5

  ليتريميلي 300بشر پالستيكي مدرج 
  
  آزمون انجام روش  2-1- 5

اي هم زده تا كامل يكنواخت ، آب آشاميدني مخلوط كرده و با ميله شيشهليترميلي 90گرم از نمونه را با  20
تكان داده تا سطح آن صاف و يكنواخت شود و حجم آن را يادداشت شود ، سپس در بشر ريخته و بشر را 

درجه سليسيوس  )23 ± 5(گيري درب بشر را بسته و آن در يك محيط خشك با دماي كرده و بعد از اندازه
و نسبت حجم نهايي به  گيري كردهداشته و بعد از طي اين زمان مجدداً حجم را اندازه هساعت نگ 6به مدت 

 .را محاسبه و گزارش كنيد حجم اوليه
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  پيوست الف

  )اطالعاتي ( 
  نحوه مصرف 

  ميزان مصرف  1-الف
 .ها و قطر آنها دارد فاصله چاله تخريب كننده بتن به پودر مصرف ميزان

متر نشان  هايي با عمق يكچاله  تقريبي مصرف تخريب كننده را بر اساس قطر چال براي جدول زير مقدار
 : دهدمي

  قطرچال 
mm

3638404244464850

مقدارمصرف
kg

1.71.92.12.32.52.833.2

  
 

  ينحوه مصرف و نكات ضرور  2 -الف
ها و بتن عمودي و در سنگ هاي ايستاده و آزاد بايد بصورتها يا بتندر سنگ) هاچاله( هاسوراخ 1- 2-الف

 .شوند گ يا بتن حفردرجه نسبت به محور سن 30هاي نهفته با زاويه 

بوده بدين منظور فاصله اولين چال از لبه آزاد  ها بايد منظم و مطابق با دستورالعملفواصل چاله 2- 2-الف
توانيد از متر شروع شود، كه ميسانتي 25ها در وسط از چاله فواصل و مترسانتي 15سنگ يا بتن حداكثر 
 . يكديگر استفاده نماييد ها در وسط ازفاصله چاله جدول زير براي تعيين

   
  

 mm405060قطر سوراخ به 

نوع ماده تخريب 
 شونده

 )cm(فاصله بين دو سوراخ 

 305060 بتن مسلح

 4070100 بتن غيرمسلح

 304060 سنگهاي سخت

 4080120 سنگهاي نرم

. 
 . متر مي باشدميلي  50 يا 40بهترين قطر مته براي چال زدن  3- 2-الف 

ارتفاع سنگ يا بتن انتخاب  درصد 90 تا درصد 80ها بين براي تخريب كامل بهتر است عمق چاله 4- 2-لفا
 .شوند
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 . رطوبت باشد درون چاله ها بايد كامال تميز و عاري از خاك و 5- 2-الف

 درجه )30الي 25(بايد تميز بوده و حرارت آن در ماده تخريب كننده زمستاني  آب مصرفي نيز 6- 2-الف
كيلوگرم تخريب كننده تابستاني يك و يك سوم و  5ترين مقدار آب براي افزودن به باشد مناسب لسيوسس
برسد قدرت  باشد چنانچه آب مصرفي براي درست كردن مالت به حداقل الزمليتر مي 5/1 زمستان در

آن كمترمي گردد  انبساطي انبساطي تخريب كننده زيادتر و برعكس با زيادشدن آب مصرفي از حد الزم توان
 .نمود لذا بايد به درصد آب جهت مخلوط كردن تخريب كننده توجه

  
درجه  35 تا 25جهت مخلوط كردن ،آب  لسيوسدرجه س) 18تا  0(در محيطي با دما ي بين 7- 2-الف
 .كرد از آب سرد معمولي استفاده لسيوسس درجه 18و در دماي باالي  لسيوسس

گيرد و تا جايي ادامه يابد كه مخلوط حاصل  سطل پالستيكي پاكيزه صورت عمل اختالط بايد در 8-2-الف 
 . هاي هوا گرددكامال همگن و عاري از حباب

 .الستيكي الزامي است براي مخلوط كردن استفاده از عينك ايمني و دستكش 9- 2-الف

  .ها ريختر داخل چالهدقيقه مالت را بايد د 10تا  5فاصله  پس از مخلوط كردن كامل حداكثر به 10- 2-الف
 .شوند چاله ها بايد كامال از مالت پر 11- 2-الف

گوه چوبي و يا تكه اي نايلون پوشانيد تا از تابش مستقيم  بهتر است روي چاله هاي پر شده را با .12- 2-الف
 .درون چاله ها جلوگيري به عمل آيد خورشيد و ريزش باران به

دماي محيط دارد و هرچه دماي محيط باالتر باشد عكس  تگي بهزمان عملكرد تخريب كننده بس 13- 2-الف
 .رودبالعكس در محيط هاي سرد و با درجه حرارت كم زمان عمكرد باالتر مي گيرد والعمل سريعتر انجام مي

 بايد از هرگونه مواد زايد شيميايي عاري باشد تا موجب كاهش فعاليت تخريب كننده آب مصرفي 14- 2-الف

 نگردد

كردن اصوال استفاده از لوازم مكانيكي بهتر است ولي توسط مخلوط كن دستي  براي مخلوط  15- 2-الف
  رود بهتر است كه پالستيكي باشدعمل را انجام داد و سطلي كه جهت مخلوط بكار مي توان اينمي

دهد ممكن است تخريب كننده در مجاورت هوا توان شيميايي خود را از دست ب بدليل آن كه 16- 2-الف
است در آخرين مرحله در كيسه را باز نمود و فورا با آب مخلوط و مالت حاصله را بهم زد تا  بنابراين بهتر

  مخلوطي كامال همگن بوجود آيد

هاي كامال پاك و تميز و عاري از دقيقه در چاله )10تا  5(كننده بايد در عرض  خمير تخريب 17- 2-الف
هاي پلي  هاي نايلوني يا لولهآب باشد بايد خمير را در داخل كيسه هاريخته شود اگر داخل چاله رطويت

خمير تخريب كننده پر شوند  اتيلن با ضخامت كم ريخته و در چاله ها جا سازي نمود چاله ها بايد كامال از
  تا بيشترين قدرت را براي تخريب دارا باشند

  .يط تخريبي مطمئن خواهيد داشتساعت مح )6تا 5(درستي اجرا شود پس از هب اگر دستورالعمل
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(

  نكات ايمني
  

  .كنيداز تماس مستقيم دست و چشم ها با مواد خودداري    1-ب
  .كنيدز نگاه كردن مستقيم به سوراخ هاي پر شده از مالت كتراك خودداري ا  2-ب
ها استفاده از دستكش در چاله در موقع مخلوط كردن و آماده سازي مالت كتراك تا پايان ريختن آن  3-ب

  .الستيكي و عينك ايمني و ماسك الزامي است
راك داراي خاصيت قليايي بااليي است ؛ لذا در صورت آلودگي پوست يا چشم فورا با نظر به اينكه كت 4-ب

  .شستشو دهيد  آب سرد و تميز
ب سرد حتما به پزشك در صورت آلوده شدن پوست يا چشم به وسيله مواد پس از شستشو با آ   5-ب
  ..كنيدراجعه م
  


