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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن بند 

 و مراکت   اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 استانداردکمیسیون فنی تدوين 

 «کار آيین–هاي سیلیکا با گیرش شیمیايی مقاوم در برابر مواد شیمیايی  استفاده از سیلیکات و مالت»

 

 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس
 کرمی، رامین

 زمین رناسی مهندسی سدکتر  

 ایات عیمی دانشگاه رهید چمران ااواز

                                                              

  : دبیر
 حاتمی، امیر

 سفوق دیسانس ریمی 

 عامل ررکت پرریا پژواش رریف رمدی

 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا س: ء اعضا
 به اد ، عیی اصغر

  عمرانمهندسی سدیسانس 

 کاررناس اجرا  آب و برق خوزستان

 

 جهانشاای، محمد

 زمین رناسی مهندسی سدیسانس 
 مدیر دفتر مطادعات آب و برق خوزستان

 

 زاده، مهرنازچرم

 سفوق دیسانس ریمی 

مدیر کنترل کیفیت ررکت صنایع ریمیایی 

 ربنم

 

 داوودزاده، حسین

 سدیسانس مهندسی عمران 

 کاررناس بنیاد بتن خوزستان

 

 خواه، سمیرادوستی

 ریمی سدیسانس 

 کاررناس

 

 رجاعی، محمدطال

 رناسی سدیسانس مهندسی زمین

 

معتتاون فنتتی اداره کتتل آزمایشتتگاه مکانیتتک 

 خاک

 

 کرمی، رهرام

 سفوق دیسانس ریمی و محیط زیست 

 

 

 کاررناس سازمان آب و برق خوزستان
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 زاده، غالمرضامندل

 سدیسانس مهندسی عمران 

 کاررتتناس استتتاندارد اداره کتتل استتتاندارد  

 خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 
 

 یش گفتارپ

 " آیین کار-اا  سیییکا با گیرش ریمیایی مقاوم در برابر مواد ریمیایی  استفاده از سیییکات و مالت "استاندارد 

تهیه و تدوین رده است و در  ررکت پرریا پژواش رریفتوسط  مربوطکه پیش نویس آن در کمیسیون اا  

 اا  ساختمانی ساختمان و مصادح و فرآوردهمهندسی اجالس کمیته میی استاندارد  چهارصد و اشتاد و نهمین

قانون اصالح قوانین و مقررات  3، اینک به استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است 19/19/23 مور 

نتشر می ، به عنوان استاندارد میی ایران م1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسه

 . رود

،  ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین ی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت، انگام تجدید نظر در کمیسیون فن استاندارداا ارائه رود

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
 

ASTM C397:2012, Standard Practice for Use of Chemically Setting Chemical-Resistant Silicate 

and Silica Mortars 
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 آيین کار-شیمیايی مقاوم در برابر مواد شیمیايی هاي سیلیکا با گیرش  استفاده از سیلیکات و مالت

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي -هشدار

مسئولیت برقراري شرايط ايمنی، سالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده بر عهده کاربر اين استاندارد 

 است.

 هدف و دامنه کاربرد          1

در مورد انبار کردن صحیح، اختالط و کاربرد سیییکات و مالت آیین کار رائه اادف از تدوین این استاندارد 

به منظور به دست آوردن مقاوم در برابر مواد ریمیایی آجر یا کاری  برا  چسباندنسیییکا با گیرش ریمیایی 

 بارد.مالت می بهینهفی یکی  استحکاممقاومت ریمیایی و 

کاربرد  1با گیرش اوایی مقاوم در برابر مواد ریمیاییسیییکا  اا  انواع سیییکات و مالت این استاندارد برا 

 ندارد.

 یاC279 ASTM، C410  ASTM مطابق استاندارداا  مقاوم در برابر مواد ریمیاییآجر یا کاری 

ASTM C980 اند.بخش در نظر گرفته ردهرضایتاا برا  استفاده با مالت 
 مراجعه کنید.  ASTM C 466به استاندارد اا   تحت پورش این استاندارد،مالت اا ویژگیبرا   -يادآوري

 مراجع الزامی     1

ده است. بدین اا ارجاع داده رمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ  رود.ی از این استاندارد میی ایران محسوب میمقررات ج ی ترتیب آن

 نظراا  بعد  آن مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست.اا و تجدیدار ارجاع داده رده بارد، اصالحیهانتش

نظر و امواره آخرین تجدید اده رده است،اا ارجاع د در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا  بعد  آنها مورد نظر است.اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 2-1 ASTM C267 Test Methods for Chemical Resistance of Mortars, Grouts, and Monolithic 

Surfacings and Polymer Concretes 

2-2 ASTM C279 Specification for Chemical-Resistant Masonry Units  

2-3 ASTM C410 Specification for Industrial Floor Brick 

2-4 ASTM C414 Test Method for Working, Setting, and Service Strength Setting Times of 

Chemically Setting Chemical- Resistant Silicate and Silica Mortars 

                                                 
1- Air-setting 
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2-5 ASTM C466 Specification for Chemically Setting Silicate and Silica Chemical-Resistant 

Mortars 

2-6 ASTM C904 Terminology Relating to Chemical-Resistant Nonme-tallic Materials 

2-7 ASTM C980 Specification for Industrial Chimney Lining Brick 

 تعاريفاصطالحات و        8

 روند.به کار می C904 ASTMدر این استاندارد اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد 

 داريو انبار حمل و نقل        4

باید دور ریخته  1مرطوبپودر باید از تماس با آب محافظت رود.  دار و انبار حمل و نقلپودر در طول   4-1

 رود.

در صورت بروز ار گونه ترک  از یخ زدگی محافظت رود. دار و انبار نقلحمل و چسب مایع باید در طول   4-1

 روند. دور ریختهو رکستگی در بسته اا  حاو  چسب، باید 

ه تا ب ام زدناا یخ ب نند، با گرم کردن و اگر سیییکات .دور ریخته رودیخ ب ند باید  9چنانچه سیییکا سل  4-8

 .کنیدبا تودید کننده مشورت رود توصیه می بارند.ه مجدد مینواخت، قابل ذخیروجود آمدن یک محیول یک

 شرايط نصب       5

و  اا  سیییکا زمانی قابل استفاده استند که دما  پودر، آب، آجر یا کاری، زیر تیهسیییکات و مالت  5-1

با تودید کننده رود توصیه میبرا  دمااا  خارج از این محدوده  بارد. C° 39تا  C° 19اوا  اطراف بین 

 کنید.مشورت 

 ی  و خشک بارند.باید در طول مدت نصب تم آجر یا کاری و زیرتیه  5-1

 اختالط و کاربرد      6

مناسب پودر به چسب توصیه رده توسط تودید کننده استفاده کنید. پودر، چسب یا آب  اا نسبتاز   6-1

وزن کنید. سطوح پودر و مایع باید در ظرف عالمت زده  اا  توصیه رده در ظروف جداگانهآرامیدنی را با نسبت

 بر اساس حجم بارد. تواندمیاا  بعد  گیر هانداز بنابراین ،رود

کافی برا  آجر یا کاری رود مالت به اندازه خصوصیات بهینه ممکن است با دما تغییر کند. توصیه می  6-1-1

 اا باقی بماند.یا بدون بیرون زدن از بین درزهن دغ ید ،خودش بدون رره کردن سفت بارد تا در جا 

                                                 
1- Wet 

2 -Silica sol 
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  تقریبا سه چهارم پودر را به مایع اضافه کنید و با قارقک، از یک کفه یا ار ظرف مناسب تمیاستفاده با  6-1 

ماده یا ام ن برقی مخیوط کنید تا تمامی پودر مرطوب رود. باقیمانده پودر را به مخیوط اضافه کنید و ام دن را 

 مناسب به دست آید. 1داید تا یک مالت قوام یافتهادامه 

جا که  کنید. از آن مخیوط ،رودفقط مقدار  از مالت را که در طول یک مدت زمان کار  مصرف می  6-8

دیا در صورت فقدان اطالعات از سو  تودید کننده، حجم مالت  ،داردبستگی زمان کار  به درجه حرارت محیط 

 عمل آور  رده باید در محل مشخص رود.

مالت مورد استفاده قبیی نباید با چسب یا آب اضافه تغییر کند. قبل از تهیه مالت تازه، مالت باقیمانده  6-4

 دور بری ید.قبیی را 

اضافه مالت اضافه رود. ماسه سیییسی یا سایر مواد دیگر نباید ایچ اف ودنی نظیر سیمان پرتیند نباید به   6-5

که تودید کننده توصیه کرده بارد و آن ام با کیفیت و کمیتی که توسط تودید کننده مشخص  مگر این ،درو

 رده بارد.

مالت را بر رو  سطح آجر یا کاری با مهارت به کار ببرید. یک برآمدگی کوچک با مالت در وسط سطح   6-6

آجر باقی بگیارید. از وسط به طرف گوره اا ضربه ب نید تا از تماس کامل اطمینان حاصل کنید. به آجر یا کاری 

ضربات پی در پی ب نید تا درزه اا به عرض توصیه رده توسط مهندس طراح یا تودید کننده برسد و مالت از 

   توصیه کاری توسط یک ماده جمع کنید. تمام درزه اا خارج رود. مالت بیرون زده را از رو  سطوح آجر یا 

 بارد. mm 3 یکنواختماارانه و با عرض  بصورت مقاوم در برابر مواد ریمیاییدرزه اا  آجر کار  رود می

 اسید شويی       7

 اگر اسید رویی توسط تودید کننده پیشنهاد رده بارد باید مطابق با دستورادعمل خودش اجرا رود. 

1آوريعمل       3
 

توسط تودید باید آجر یا کاری و زمانی که سازه مورد بهره بردار  قرار میگیرد،  چسباندنمدت زمان بین   3-1

 جهت تعیین زمان تزم جهت بهره بردار  توصیه رده است. C414 ASTM استاندارد. توصیه رود کننده

خسارات مکانیکی در یک دوره زمانی توصیه رده توسط تودید ورطوبت از در ار رکیی عمییات نصب باید   3-1

 رود.  حفاظتکننده 

 مقاومت شیمیايی       3

                                                 
1 -Consistency 

2  - Curing 
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 فیوئوراسیدااس به ج  آنهایی که  اغیبسیییکا در مقابل  اا و مالت سیییکات سیییکات و پتاسیمسدیم   3-1

 دارند  مقاوم استند.

       مکی خنثی اا  ندر معرض آب، آب جوش یا محیول سیییکا اا مالت وسیییکات  قرار گرفتن  3-1-1

 . با تودید کننده جهت راانمایی و توصیه مشورت کنید.بارد زیان آورتواند می

 اا مقاوم نیستند.و مالت سیییکا عموما در مقابل قییاسیییکات   3-1-1

ایجاد  اگر بیوراا ررد کنند، باعثافتد. ور در مالتها  سیییکاتی اتفاق میدر ررایطی مشخص، تشکیل بی  3-1

 روند.اا میخسارت در درزه

 رود.تعیین می C267 ASTM استاندارد مطابق خا  مقاومت ریمیایی به محیط ریمیایی  3-8

و یا سدیم سیییکات و پتاسیم سیییکات بردار ، ت کنید که با توجه به ررایط بهرهبا تودید کننده مشور  3-4

 .انتخاب کنیدرا  مالت سیییکا

 مقاومت حرارتی       11

 مالت خا  مشورت کنید. یکبا تودید کننده در خصو  مقاومت حرارتی 
 


