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 به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

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

استانداردهای  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 اهم بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

به  92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 

 جهت  اجرا ابالغ شده است .  92/3/29مورخ  33333/996امه شماره سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی ن

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط جهتو با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کنندگان، مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای

 ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت

 .شود می منتشر و ایران چاپ

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند قهعال های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدین ترتیب ،   .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملی  کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللی الکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1

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

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کدکس غذایی  کمیسیون 

3
(CAC)خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های آخرین از کشور ،

 کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برای قانون ، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند لی استاندارد ایران میسازمان م

 اجرای بعضی اقتصادی ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی ، و فردی ایمنی و سالمت

استاندارد،  عالی شورای تصویب با وارداتی، اقالم یا /و کشور لداخ تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از

 کاالهای استاندارد اجرای کشور ، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.  اجباری

 و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندیو درجه صادراتی

-زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم صدور گواهی و ممیزی بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ فعال مؤسسات

 و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها آزمایشگاه محیطی ،

 تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام بطضوا اساس بر را مؤسسات

 کالیبراسیون ) واسنجی ( یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای یتحقیقات کاربرد انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش ، وسایل

  .است سازمان این وظایف

 
 

                                                 
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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 گفتارپيش

تدوین شد .این  1333نخستین بار در سال  " هاویژگی -آهک هیدراته برای مصارف بنائی "استاندارد 

های سیونو تایید کمی سازمان ملی استانداردشرکت توسط  استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده وبررسی

 ملی کمیتۀ اجالس چهر صد و شصت و یکمیندر و مربوط برای اولین بارمورد تجدید نظر قرار گرفت

 به اینک تصویب شد، 19/19/29های ساختمانی  مورخ  استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

 مصوب ایران، صنعتی اتتحقیق و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهمن

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

بنابراین،   .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید

 

 است.   1333: سال2333این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 : برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر استمنبع و ماخذی که 

 

ASTM C207: 2011, Standard specification for hydrated lime for masonry purposes. 
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هاويژگي -آهك هيدراته براي مصارف بنائي  

 هدف و دامنه کاربرد  2

های بر اساس درصد اکسید است کههیدراته  های چهار نوع آهکویژگیتعیین ستاندارد این ا هدف از تدوین

سفیدکاری  ،ستر و پوشش گچیآدر الیه  هااین آهک .دنشوتقسیم می هیدراته به دو نوع معمولی و ویژهغیر

نوع معمولی هوادار و  .دنروکار میهکننده گیرش سیمان بصالحا و و تهیه مالت و همچنین به عنوان افزودنی

یدراته متخلخلی هستند که عالوه بر مصارف فوق در جائی که خواص ذاتی آهک و های هآهکر، ویژه هوادا

 باشند.مناسب می است،ن آن مطرح بودتخلخل م

 شوند:وع آهک تحت این مشخصات تعریف میاین چهار ن 

  : آهک هیدراته معمولی برای مصارف بنائی.(N)نوع معمولی-الف

 رف بنائی.: آهک هیدراته ویژه برای مصا(S)نوع ویژه-ب

  .آهک هیدراته معمولی هوادار برای مصارف بنائی: (NA)نوع معمولی هوادار- پ

 ته ویژه هوادار برای مصارف بنائی.آهک هیدرا :(SA)نوع ویژه هوادار-ت 

 قابلیتدر  اًآهک هیدراته ویژه و آهک هیدراته با آهک هیدراته معمولی و آهک هیدراته معمولی هوادار اساس -2يادآوري

 باهم تفاوت دارند.آب و محدودیت در مقدار اکسیدهای غیرهیدراتی زیاد  قابلیت نگهداریپذیری سریع و زیاد، شکل 

  .کنیدمراجعه  2-9بنداستاندارد به ، ویژهو معمولی  پرداختآهک هیدراته  انواع برای  -1يادآوري

که در جائی مگر ، مجاز نیستچسبندگی قاومت فشاری و به علت کاهش م مالتمصرف آهک هوادار در   -7يادآوري

توان بعنوان آهک هوادار نمیاز  در ضمن. باشد که استفاده از آن مفید است نظرشدن مدزدگی و ذوب مقاومت باال در مقابل یخ

 پرداخت استفاده نمود.

  مراجعه کنید. 3-9بندکاری، به استاندارد آهک مورد استفاده در بتونه برای -5يادآوري 

کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی -ر هشدا

 های اجرایی آنرا مشخص کند.است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت

 

 مراجع الزامي   1

ها ارجاع داده شده است.  ی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنمدارک الزامی زیر حاوی مقررات

 بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود. 
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ها و تجدید نظرهای بعدی آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ها ارجاع داده  ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنمورد نظر این استاندارد 

 ها مورد نظر است. های بعدی آن شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

، و آهک زنده و  آهکالیز شیمیایی سنگهای آزمون آنروش ،1333 :سال 2336 استاندارد ملی ایران  1-2

 آهک هیدراته.

گذاری بندی و نشانه، بسته برداری، بازرسیهای نمونه روش ،1333 :سال 2332استاندارد ملی ایران   1-1

 آهک.محصوالت آهک و سنگ

های آزمون فیزیکی سنگ آهک و آهک زنده و آهک روش ،1332 :سال 3932 استاندارد ملی ایران  1-7

 .هیدراته

 .هاویژگی –آهک هیدراته پرداخت  ،1333 :سال 2333استاندارد ملی ایران   1-5

2-5 ASTM C226 Specification for Air-Entraining Additions for Use in the Manufacture of 

Air-Entraining Hydraulic Cement 

2-6 ASTM C778 Specification for Sand 

2-7 ASTM C1489 Specification for Lime Putty for Structural Purposes 

 

 

 اصطالحات و تعاريف   7

اصطالحات و تعاریف زیر  ،1-9در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد  بند 

 رود:کار مینیز به

7-2  

 استاندارد تمال

های مالت است. نسبترفاً حاوی ماسه و آهک هیدراته صکه است  یتمال، برای 6-9بندالزامات استاندارد  

نشان  1-9بند  استاندارد 2عبارتند از یک بخش آهک هیدراته و سه بخش ماسه با حجمی که در جدول 

  داده شده است.

 هاافزودني    5

-هب ازاهو ها موادای هستند که به آنهای هیدراتهآهک ،هوادارویژه  نوع لی ومعمونوع آهک هیدراته   5-2

 رعایت شود.  6-9بند استاندارد هایی باید الزامات چنین افزودنیدر  شود.عنوان یک افزودنی اضافه می

 اعالم مشخصات فني توسط توليدکننده    4

نوع مواد هوازای مورد ، مقدار، جنس بطور مکتوبدر مقابل درخواست خریدار، تولیدکننده باید   4-2

فه دیگری که ممکن است استفاده شود را به خریدار اعالم نماید، همچنین در استفاده و هر فرآیند اضا
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را  6-9بند الزامات استاندارد با  هوادارافزودنی  انطباقی که کننده باید نتایج آزمونتولید صورت درخواست

 ارائه نماید. ،دهدمینشان 

 ترکيبات شيميائي    6

 باشد. 1ی باید مطابق جدولترکیبات شیمیائی آهک برای مصارف بنائ  6-2

 يي آهك هيدراته براي مصارف بناييهاي شيمياويژگي -2جدول 

 ويژه هوادار ويژه معمولي هوادار معمولي ترکيب شيميايي

 23 23 23 23 الفکمینه( )درصد Mgو Ca اکسید های 

 3 3 3 3 اگر نمونه از کارخانه برداشت شده باشد ب(بیشینه )درصد کربن دی اکسید

 3 3 3 3 اگر نمونه از جای دیگری برداشت شده باشد

 3 3 ... ... بیشینه( غیرهیدراته )درصد اکسید های
 باشد.بر اساس مواد غیرفرار می الف
 باشد.بر اساس نمونه برداشته شده می ب

 

1يا برآمدگي 2باقيمانده روي الك، فرورفتگي   3
 

 های زیر باشد:ف بنائی باید شامل یکی از ویژگیچهار نوع آهک هیدراته برای اهداف مصار   3-1

 درصد باشد.3/9 نباید بیشتر ازمیکرومتر(  699) 39 وی الک شمارهمانده ر   3-1-1

انجام صورت با این دردرصد باشد 3/9میکرومتر( بیشتر از  699) 39مانده روی الک شماره اگر    3-1-9

 گونه فرورفتگی یا برآمدگی داشته باشد.هیچنباید  3-9بند بق استاندارد آزمون فیزیکی مطا

 پذيريشکل   8

 باید در صورتی که آزمون حداقل ،خمیر آهک که از نوع آهک ویژه و آهک ویژه هوادار تهیه شده است  3-1

 999ز بیشتر اشکل پذیری ، 3-9بند مطابق استاندارد ، شروع شوددقیقه بعد از مخلوط شدن با آب  39

 .داشته باشد

 داري آببليت نگهقا  3

ش باید قابلیت ثانیه مک 69 مولی یا معمولی هوادار بعد ازآهک هیدراته تهیه شده با نوع مع مالت  3-2

د یا از خمیر استاندارد از هیدرات خشک باش مالتکه درصد داشته باشد. زمانی 33 نگهداری آب بیش از

 تهیه شود. ،ه شده باشدخیساند ساعت در آب قبالً (92تا  16) آهک که آهک آن برای

                                                 
1-Pitting 

2-Popping  
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مورد  3-9بند استاندارد  19طبق بندکه نوع ویژه یا ویژه هوادار  شده از تهیهآهک هیدراته  مالت  3-1

 مالتاین زمانی است که  و درصد داشته باشد 33بیش از  ،قابلیت نگهداری آبباید قرار گرفته است،  آزمون

 شده باشد. تهیه 3-9ند بندارد مطابق با استااستاندارد از هیدرات خشک 

 

 2ان هوافزود   21

باشند.  زاهوای مقاصد معمولی و ویژه در این استاندارد، نباید حاوی مواد افزونی براسنگ آهک هیدراته 

بند استاندارد  3طبق بند ، سنگ آهک هیدراته معمولی و ویژهشده با  تهیهاستاندارد  مالتیک مقدار هوای 

استاندارد ساخته شده با سنگ آهک هیدراته  مالتمقدار هوای یک  .ر شوددرصد بیشت 3نباید از ، 9-3

 باشد.  درصد 19درصد و حداکثر  3حداقل  باید، 3-9بند استاندارد  3طبق بند  هوادارویژه  هوادار ومعمولی 

 و بازرسيبرداري نمونه  22

ق استاندارد ملی گذاری طبندی و نشانهببسته ،هاتکرار آزمون ، (پذیرشرد)عدم  ،بازرسی ،بردارینمونه  22-2

 باشد.می 9-9بند 

 آزمون هايروش  21

 های زیر است: شده در این استاندارد مطابق با روش بیانهای تعیین ویژگی  21-2

 است. 1-9مطابق با الزامات استاندارد بند  :های آزمون شیمیاییروش  21-2-2

 است. 3-9استاندارد بند  3بند  الزاماتمطابق با  :های آزمون فیزیکیروش  21-2-1

 هاي ويژهگذاري بستهنشانه  27

موارد آهک روی هر پاکت محتوی  ،های پاکت ریخته شدندوقتی انواع آهک هیدراته ویژه هوادار در بسته

:باید بصورت خوانا درج شود  

ارجاع به این استاندارد ملی؛ 13-1  

 روانه کاربرد عالمت استاندارد؛درج عالمت استاندارد در صورت اخذ پ 13-9

 ؛ها نوشته شودها یا محمولهنوع محصول طبق این استاندارد و کلمه هوادار به طور واضح روی بسته 13-3

 ؛تولیدکنندهباید نام و عالمت انحصاری  13-2

 داخل کیسه به کیلوگرم؛آهک وزن خالص   13-3

 ؛نوشته شده باشد باید روی هر بسته بطور واضحآهک تاریخ تولید   13-6

 ؛ها در هنگام بازرسی و تحویل به مصرف کننده باید کامال سالم باشد کلیه کیسه  13-3

                                                 
1- Air-Entrainment 



5 

 

شده، چه بصورت فله ارائه بندیچه بصورت بستهآهک همراه با محموله  ،رک حملاباید در مد فوقاطالعات 

 شود.

 


