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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور   

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی    پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدک  غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC) خکا   اکا   نیازمنکد   و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان، حفک    مصکر   از حمایکت  بکرا   قکانون،  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سحمت

 اسکتاندارد، اجبکار    عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدورگواای و ممیز  بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 اسکاس  بکر  را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراکز اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلکزات  عیکار  تعیکی   سنجش، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  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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 رداستانداتدوين کمیسیون فني 

 «ها يژگيو -ياهداف ساختمان يبرا بتونه آهکي»
 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 

 راحله ضرابی راد

 شناسی()کارشناس ارشد زمی 

 شرکت کیفیت گستر بجنورد
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 (کارشناس ارشد شیمی فیزی )

 

 (با: )اسامی به ترتیب حرو  الفاعضا
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 ، الههکریمی

 )کارشناس شیمی( 

 اداره ک  استاندارد خراسان شمالی

 
 

 خراسان شمالی نظام مهندسی ساختمان                                                        گلستانی، مهد 

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 اداره نظارت سازمان ملی استاندارد                                               عباسی رزگله، محمدحسی 

 )کارشناس مهندسی مواد، سرامی (
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 گفتاریشپ

توسط  مربو  اا درکمیسیون آن نوی  پیش که «اا یژگیو -یاادا  ساختمان  برا بتونه آاکی » استاندارد

 استاندارد ملیکمیته  یهاجحس در پانصد و چهارمی و شده تدوی  و تهیه ایران سازمان ملی استاندارد

 است، گرفته قرار تصویب مورد39/91/1323 مور  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده اا  ساختمانی

 ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد هسسومقررات م و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

 شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهم  مصوب

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی ا استانداردا تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخی من
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 ها یژگیو -یاهداف ساختمان یبرا بتونه آهکی

 هدف و دامنه كاربرد 1

ساخته شده از آا   بتونه آاکی محصوالتاا  ، تعیی  ویژگیای  استاندارداد  از تدوی   1-1

  کاردیسف  ااو کاربرد  کارگچ ،ییدر بنا استفاده  برا بتونه آاکی. آا  زنده است محصوالت ای ایدراته

 مناسب است.

کند، بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است نمی ای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان -هشدار

  .اا  اجرایی آن را مشخص کندکه موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت و قب  از استفاده محدودیت

 یمراجع الزام 2

اا ارجاع داده شده است. به آن رانیا یاستاندارد مل  یاست که در مت  ا یمقررات  حاو ریز یالزام مدارک

 .شوندیمحسوب م رانیا یاستاندارد مل  یاز ا ییجز ،آن مقررات بیترت  یبد

آن،   بعد  دنظراایو تجد ااهیانتشار ارجاع داده شده باشد، اصحح خیبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت در

داده اا ارجاع انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد مل  یمورد نظر ا

  برا ریاست. استفاده از مراجع ز رآنها مورد نظ  بعد اا هیاصححو  نظر دیتجد  یشده است، امواره آخر

 است: یاستاندارد الزام  یا

 ااویژگی -زنده برا  مصار  ساختمانیآا   ،1329سا   3313استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 ناا  آزموروش–آا  زنده و آا  ایدراته ، 1333سا   2336استاندارد ملی ایران شماره  2-2

بردار ، اا  نمونهروش –ا  و سنگ آا  ، آ1333سا   2332استاندارد ملی ایران شماره  2-3

  گیار  محصوالتبند  و نشانهبازرسی، بسته

–آا  و سنگ آا  مورد مصر  در صنعت ، 1339سا   3313استاندارد ملی ایران شماره  2-5

 نامهواژه

 ااویژگی –آا  ایدراته پرداخت ، 1333سا   2333تاندارد ملی ایران شماره اس 2-4

 ااویژگی –ایدراته برا  مصار  بنایی  آا ، 1333سا   2333استاندارد ملی ایران شماره  2-6

 
2-7 ASTM C 110, Test Methods for Physical  Testing  of  Quicklime, Hydrated Lime and  

            Limestone 
2-8 ASTM C 185, Test Method for Air Content of Hydraulic Cement Mortar 

 

      

 و تعاریف اصطالحات 3

و تعاریف زیر به  اصطححات ،3-9در ای  استاندارد عحوه بر اصطححات و تعاریف ذکر شده در استاندارد بند 

 :رودکار می
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3-1 

 بتونه آهکي

و  ایدراتهآا   اختح  توسط ایکننده دیا  زنده با آب طب  دستور تولآ از شکفت بدست آمده  محصو 

 غلظت مطلوب است. آب با 

 ترکیب شیمیايي 5

ترکیب  الزامات باید با مورد استفاده در ساخت بتونه آاکییا آا  زنده  ایدراتهآا   محصوالت 5-1

 که در ادامه آمده مطابقت داشته باشد:شیمیایی 

 29م و منیزیم )پایه غیرفرار( حداق  %اکسیداا  کلسی -الف

 اکسیدکرب  )پایه از قب  آغشته(:  -ب

 ؛3ماکسیمم % اگر نمونه از مح  کارخانه گرفته شده باشد -

 .3ماکسیمم % اا گرفته شده باشداگر نمونه از سایر مح  -

  در فضا کردن نمونهخش توسط  دیناشناخته با بیاز ترک کار بتونهمحصو   ییایمیش بیترک 5-2

رطوبت آزاد )تعیی  شود  9-9استاندارد بند  91اا  بخش آزاد با روشی امانند روشکرب  دیاکس د حاو 

 .(در آا  ایدراته

پذیریشکلخاصیت  5
1
  

واحد  999تر از کم پییر شک خاصیت  دینبا شودآزمون می 3-9انگامی طب  استاندارد بند  بتونه آاکی

انداز  آزمون المی تنظیم ( قب  از راه3±99)mmبتونه باید با نفوذ  3لظت ویکات. درجه غباشدداشته  9المی

 از بی  رفت بتونه و  توان با ماندنرا میدرجه غلظت بتونه  ،استند mm93شده باشد. اگر نتایج نفوذ باالتر از 

، 3-9د ندارد بنامانند روش مورد استفاده در استا ک خش با استفاده از مکش ی  الیی آبآب اضافی یا 

باید آب اضافه شود تا درجه نفوذ افزایش  بتونه آاکیشوند به  mm13تر از اگر نتایج نفوذ پایی  .دادافزایش 

قب  از آزمون نفوذ مخلو   s13داق  به مدت حشود، بتونه باید اضافه می بتونه آاکییابد. انگامی که آب به 

 شده باشد.

مانده روی الک باقی 6
4

 

   بر اساس وزن ک  بتونه باشد. 39نمره بر رو  ال   3/9نباید بیش از % بتونه آاکیده رو  ال  مانباقی

 g199قدار برابر با حدود توسط م 3 -9استاندارد بند  3باید توسط بخش  بتونه آاکیمانده رو  ال  باقی

 جامد تعیی  شود. بتونه آاکی

                                                 
1- Plasticity  

2- Elmy units  

3- Vicat  

4- Reside  
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 خیساندندوره  7

 ازقب  از استفاده  یدوره زمان  یدر  دیبا ایدراتهآا   ایزنده  ساخته شده از آا  بتونه آاکی 1-1

-واکنشبه  مربو  که دارد بتونه آاکیکام   گیر اطمینان از آببه  ازین یواقع زمان شود. ساندهیمحصو  خ

 است. بتونه استفاده شده در ساخت ایدراتهریغ  داایاکس پییر 

در کاربرداا  قب  از استفاده  حداق  دو افته دیساخته شده از آا  زنده با بتونه آاکی 1-1-1

  شود. ساندهیخ ساختمانی

قب  از استفاده  حداق  شش ساعت دیبا Nایدراته نوع ساخته شده از آا   بتونه آاکی 1-1-2

  شود. ساندهیخ

برا  رطوبت کافی ذرات آا  الزم است  Sایدراته نوع ساخته شده از آا   بتونه آاکی 1-1-3

  .دقیقه( 99)حداق   شود ساندهیخ

 ترک خوردن و سوراخ شدن 8

شود نباید ترک و حفره نشان داد. درجه غلظت آزمون می 3-9طب  استاندارد بند که  انگامی بتونه آاکی

( تنظیم شده 3±99)mmبا نفوذ شدن انداز  آزمون ترک خوردن و سورا قب  از راهباید  بتونه آاکیویکات 

استند درجه غلظت بتونه ممک  است توسط اجازه دادن به بتونه با  mm93تر از باشد. اگر نتایج نفوذ باال

، 3-9قرار گرفت  و گرفت  آب اضافی یا توسط کشیدن الیه الیی امانند روش مورد استفاده در استاندارد بند 

تا درجه نفوذ  باید آب اضافه شود بتونه آاکیشوند به  mm13تر از اگر نتایج نفوذ پایی  افزایش یافته باشد.

قب  از آزمون نفوذ  s13شود، بتونه باید حداق  به مدت اضافه می بتونه آاکیافزایش یابد. انگامی که آب به 

 مخلو  شده باشد.

 چگالی 9

kg/mتر از نباید کم بتونه آاکیچگالی مرطوب 
kg/mتر از و بیش 313/193

چگالی مرطوب شود. 366/1221

-توصیف شده،  اندازه 3-9که در بخش وسای  استاندارد بند  ml299ستوانه تواند در ی  امی بتونه آاکی

گیر  شود. انگام قرار دادن بتونه در استوانه باید مراقبت شود که اوا  به دام افتاده باید به حداق  رسانده 

  کنید. را حی اوا  محبوس شدهضربه زدن ، بعد از ار پر کردن با در سه مرحله پر شودشود. استوانه باید 

  برا مورد استفاده. محاسبات از وزن کردن صا  و تراز شود قب   کاردک فلز  یبا سطح رویی بتونه باید 

 به دست آورد. 3-9توان از استاندارد بند را می چگالی  ییتع

 برداری و بازرسینمونه 11

انجام  3-9طب  استاندارد بند  گیار  بایدبند  و نشانهآزمون، بسته راربردار ، بازرسی، رد شدن، تکنمونه

 شود.
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 های آزمونروش 11

 شوند:اا  زیر تعیی  میاا  ذکر شده در ای  استاندارد طب  روشویژگی

 شود.آزمون می 9-9طب  استاندارد بند شیمیايي،  آزمون 11-1

 شود.آزمون می 3-9طب  استاندارد بند فیزيکي، زمون آ 11-2

 

 

  

 

 

 


