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 ب 

  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشر 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   29/6/90 نام 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 

مؤسسات  و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي،  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام رتبطم و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كه است تجاري و فناوري

 پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتـي  غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي

 )رسـمي (ملـي   استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت
  .شود مي منتشر و ايران چاپ

 مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايران 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  بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنوان و است 
5(CAC) خـاص  هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين داردهاياستان و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

اسـتاندارد،   عـالي  شـوراي  تصـويب  بـا  وارداتـي،  اقـالم  يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي ردهاياستاندا از
 كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  بـراي  المللـي  بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد اجباري
 و سـازمان هـا   خـدمات  از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان رايب همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي
-زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال مؤسسات

 و هـا  ازمانسـ  گونـه  اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،
 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت
 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و بهاگران فلزات عيار تعيين سنجش،

  .است سازمان

                                              
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
  "آهك هيدروليكي هيدراته براي مصارف ساختماني"
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  )ليسانس شيمي(
  
  

  
  كارشناس اداره كل استاندارد مازندران
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  )دكتري مهندسي معدن(
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود عضو هيئت علمي 
  

  توسلي، محمد 
  )ليسانس مهندسي عمران(
  
  

  مسئول فني سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران
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  رعيتي، محمود 
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  مدير پروژه شركت معدن زمين
  

  شعباني، مرضيه
  )ليسانس شيمي(
  
  

  كارشناس آزمايشگاه همكار اسپادانا صنعت

  يبهصوفي، نس
  )فوق ليسانس شيمي(

  
  

  مسئول كنترل كيفيت شركت پاسارگاد عايق پارس
  

  فعاليان، خسرو
  )فوق ليسانس مهندسي معدن(
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  كارشناس آزمايشگاه همكار ثاقب
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  گفتار  پيش
 ايـن  .شد تدوين 1377 سال در بار نخستين » ساختماني مصارف براي هيدراته هيدروليكي آهك « استاندارد
 توســط تأييــد و مازنــدران اســتاندارد كــل اداره توســط بررســي و رســيده پيشــنهادهاي براســاس اســتاندارد
 اجالسـيه سيصـد و هشـتاد و هفتمـين     در و گرفت قرار تجديدنظر مورد بار اولين براي مربوط هاي كميسيون

 .شد تصويب 1391 /8 /28 مورخاي ساختماني ه مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملي كميته
 ايـران،  صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد ةمؤسس مقررات و قوانين اصالح قانون 3 ةماد يك بند استناد به اينك

  .شود مي منتشر ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب
 و علـوم  صـنايع،  ةزمينـ  در جهـاني  و ملـي  هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملي خدمات، استانداردهاي
 قـرار  توجـه  مـورد  مربـوط  فنـي  كميسـيون  در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها اين تكميل و

  .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بنابراين، بايد. گرفت خواهد
  .است 1377سال : 4738اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد تاندارداس اين ةتهي براي كه منبع و مĤخذي
  

ASTM C 141/C141M: 2009 , Hydrated hydraulic lime for structural purposes 
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  ساختماني مصارف براي هيدراته هيدروليكي آهك

  كاربرد دامنههدف و   1
 مصـارف  بـراي  هيدراتـه  يكيهيـدرول  آهـك  و روش آزمـون  هـا  ويژگـي هدف از تدوين اين استاندارد تعيـين  

  .است ساختماني

كاري، مالت يا در بتن سيمان پرتلنـد بـه صـورت    سفيد، كاري بتونه گذاري يا آهك هيدروليكي هيدراته در عالمت -1يادآوري 
  .شود مخلوط، افزودني مكمل يا تركيب استفاده مي

در ايـن  . ه صورت استانداردهاي مجزا در نظر گرفته شونداينچ بايد ب -يا پوند  SI هاي سامانهمقادير بيان شده در  -2يادآوري 
ممكن است به طور كامـل معـادل هـم     سامانهمقادير بيان شده در دو . شوند اينچ در پرانتز نشان داده مي -متن واحدهاي پوند 
ممكـن اسـت    سامانهاز دو مقادير تركيبي . گيرد مستقل از ديگري مورد استفاده قرارصورت بايد به  سامانهنباشند، بنابراين هر 

  .نتايجي بدهد كه با استاندارد مطابقت نداشته باشد

بنابراين وظيفه كاربر ايـن اسـتاندارد اسـت كـه     . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد آن را بيان نمي –هشدار
  .اجرايي را مشخص كندموارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت هاي 

  الزامي مراجع  2
 ترتيـب  بدين است، شده داده ارجاع ها آن به استاندارد اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك

  . شود مي محسوب استاندارد اين از جزئي مقررات آن
 مـورد آن  بعـدي  ظرهايتجديـدن  و هـا  اصالحيهانتشار ارجاع داده شود،  تاريخصورتي كه به مدركي با ذكر  در
هـا ارجـاع داده شـده     در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار بـه آن . نيستاين استاندارد ملي ايران  نظر

  .ها مورد نظر است آن ي بعديها اصالحيهو  تجديدنظراست، همواره آخرين 
  :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

  
2-1 ASTM Standard: C25 Test methods for chemical analysis of limestone, quicklime, and hydrated 
lime 

2-2 ASTM Standard: C50 Practice for sampling, sample preparation, packaging, and marking of lime 
and limestone products 

2-3 ASTM Standard: C51 Terminology relating to lime and limestone (as used by the industry) 

2-4 ASTM Standard: C109/C109M Test method for compressive strength of hydraulic cement mortars 
(using 2-in. or [50-mm] cube specimens) 

2-5 ASTM Standard: C110 Test methods for physical testing of quick lime , hydrated lime, and 
limestone 

2-6 ASTM Standard: C187 Test method for normal consistency of hydraulic cement 
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2-7 ASTM Standard: C191 Test methods for time of setting of hydraulic cement by Vicat needle 

2-8 ASTM Standard: C270 Specification for mortar for unit masonry 

2-9 ASTM Standard: C305 Practice for mechanical mixing of hydraulic cement pastes and mortars of 
plastic consistency 

2-10 ASTM Standard: C778 Specification for standard sand 

  اصطالحات و تعاريف  3
، اصطالحات و تعـاريف زيـر   3-2شده در استاندارد بند  در اين استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاريف تعيين

  :رود نيز به كار مي
3-1  

  آهك هيدروليكي هيدراته
ي  مـاده  كـردن  اضـافه  بـدون  وآمـده  بـه دسـت    هيـدروليكي  زنده آهك )كردن آبدار(شكفتن از كه محصولي
در  نيـز  و آب زيـر در  محصول اين. آيد مي در پودر صورت به آن بدون يا )كردن خرد(سايش با همراه ،ديگري

 از مـاده  اين هيدروليكي خواص. دارد شدن سخت و گيرش خاصيت اكسيدكربن ديهواي آزاد در مجاورت گاز 
  .شود مي ناشيآن  1خام مواد

3-2  
  آهك زنده هيدروليكي

، مشـابه  تركيب از مخلوطي يا سيليسي يا رسي آهك سنگ كردن )آهكي(هكلسين از كه سيماني محصول يك
  .آيد مي دست به مجاز اسيونهيدرات با آزاد آهك كافيمقدار  كردن آبدار ي وسيله به
3-3  

  قابليت كار مجدد 
 بـه  كـه  اين بدون مشخص دوره يك از بعد، دارد شدن سفت و گيرش خواص كه اي ماده مجدد اختالط توانايي

  .باشد شده سخت توجهي قابل طور
3-4  

  دوره زماني كار مجدد
  .گرفته شود كاربه  مجدداً ابتدايي اختالط از بعد تواند مي ماده يك كه ساعت حسب بر زمانيي  فاصله

 دنبـال  بـه  توليدكننـده  طريـق  از بايـد  كـاربر . باشد مي ساعت 24 حداكثر هيدراته هيدروليكي هاي آهك كاري زمان -يادآوري
  .باشد كاري زماناين  كردن مماكزيم

                                              
  .دنگرد باعث خاصيت هيدروليكي ميهمين ذرات د كه نمان ام باقي ميد و به صورت خنشو بعضي از ذرات آهك، شكفته يا آبدار نمي -1
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  شيميايي ركيبت  4
 حسـب  بـر  ومحاسبه  فرارغير مواد مبناي بر كه ريز شرايط با بايد هيدراته هيدروليكي آهك شيميايي تركيب
  :باشد داشته مطابقت شود مي بيان درصد

  تركيب شيميايي آهك هيدروليكي هيدراته - 1جدول 
  مينيمم يممسماك 

  50  75  )فرارغيرمواد بر مبناي محاسبه شده  MgOو  CaO(زيم اكسيدهاي كلسيم و مني
  4  20  )فرارغيرمواد  بر مبناي محاسبه شده SiO2(سيليس 

  ــــ  7  )فرارغيرمواد بر مبناي محاسبه شده  Al2O3و  Fe2O3(اكسيدهاي آهن و آلومينيوم 
  ــــ  16  )به عنوان يك مبناي داده شده CO2(دي اكسيد كربن 

  16  ــــ  )1-2 بنداستاندارد  28بخش محاسبه شده با  CaO(موجودآهك 

  بندي دانه  5
 و )30 شـماره ( ميكـرون  600الك روي درصد 5/0 شود نبايد بيش از آزمون مي 2-11 بند مطابق نمونه يوقت

  .بماند باقي )200 شماره( ميكرون 75 الك روي درصد 10 از بيش

  زمان گيرش  6
 بنـد  بـه ( شود مي گيري اندازه 1ويكات سوزن ي وسيله به كه، طبيعي ظتغل خالص با آهك خمير اوليه گيرش

رطوبت نسبي  در ساعت 48مدت  ظرف بايد نهايي گيرش. باشد ساعت دو از كمتر نبايد )شود مراجعه 11-4
  .آيد دست به درصد 100

  مجدد كار قابليت  7
 مجموعـه  فشـاري مقاومـت   توسـط م مقـدار . شـود  مـي  انجام 7-11 بند مطابق مجدد كار قابليت براي آزمون
  .باشد )الف مجموعه( اوليه مجموعه درصد 30 از كمتر نبايد )ب مجموعه( دوم مكعبي

  نمونه سالمت  8
  .باشد داشته انبساط درصد يك از بيشنبايد  ،شود مي اتوكالو 5-11طبق بند  و داري نگه، ساخته وقتي نمونه

  فشاري مقاومت  9
 و داري نگـه ، سـاخته  )ياينچ دو( متري ميلي 50 مكعب سه حداقلروي  روزه كه 28 فشاري مقاومت متوسط
 و )مربـع  ايـنچ  بـر  پونـد  250( مربع متر ميلي بر نيوتن 7/1 از كمتر نبايد ،شود مي آزمون 6-11 بند با مطابق
 28 فشـاري  مقاومت بايد توليدكننده .باشد )مربع اينچ بر پوند 1500( مربع متر ميلي بر نيوتن 3/10 از بيشتر
 شـود  مـي  آزمون 7-11 بند با مطابق وقتي محصول .كند اعالم شود مي آزمون 6-11 بند با مطابق كه را روزه
  .باشد داشته مجدد كار قابليت ساعت 24 در بايد

                                              
1- Vicat Needle  
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 از بـيش  زمان در هيدراته هيدروليكي آهك. گردد مي آزمون روز 28 در فشاري مقاومت، كيفيت كنترل سهولت براي :يادآوري
  .)شود مي محقق ماه 12 در نهايي مقاومت درصد 90 حداكثر(. آورد مي دست به توجهي قابل اومتمق آن

  برداري نمونه  10
 كيلـوگرم  22680بـه ازاي هـر    )پونـد  5( كيلـوگرم  3/2 حـداقل ي انتخـابي بايـد    براي هر آزمون، وزن نمونه

 )پوند 10( كيلوگرم 5/4 حداقل آن نوز بايد شود گرفته نمونه يك فقط اگرولي  باشد محموله )پوند 50000(
 شـماره ( ميكـرون  850 الـك  از عبـور  ي وسيله به ها كلوخه تفكيكي و كلي اختالط منظور به بايد نمونه .باشد
هـا نفـوذ    در آن رطوبـت  و هـوا مخصوصي كه  ظروف در بايد ها نمونه .گيرد قرار مقدماتي غربالگري مورد )20
 گذاري نشانه و بندي بسته، مجدد آزمون، پذيرش عدم، بازرسي، برداري ونهنم .شوند داري نگه و حمل ،كند نمي
  .گيرد صورت 2-2بند استاندارد با مطابق بايد

  آزمون هاي روش  11
  شيميايي تحليل  11-1

  .گيرد صورت 1-2 بند استاندارد با مطابق بايد شيميايي تركيب براي تحليل
  بندي دانه  11-2

  .گيرد صورت ،5 -2 بند استاندارد 4-15 بند با مطابق بايد غربالگري تر آزمون
  نرمال غلظت  11-3

  .دردگ تعيين 6 -2 بند آزمون هاي روش با مطابق ويكات دستگاه وسيله بهبايد  نرمال غلظت
  زمان گيرش  11-4

 صـورت  اي نمونـه  روي آزمـون  ايـن . ددگـر  مي عينم 7-2بند استاندارد با مطابق ويكات سوزن با گيرش زمان
  .شود مي خارج گيري اندازه براي فقط و شود داري نگه درصد 100رطوبت نسبي  در كه گيرد مي
  انبساط اتوكالو  11-5

 از گـرم  )25±1/0( :گيـرد  مـي  صـورت  زير اصالحات باو  5-2 بنداستاندارد  3-9بند  با مطابق اتوكالو انبساط
 صـورت  بـه  و نمـوده  اضـافه  شده وزن نمونه به آب ليتر ميلي )3±1( و كنيد وزن راآهك هيدروليكي هيدراته 

 اسـتفاده  با صورت غيراين در و نمونه قالب در را كار اين امكان در صورت. شود مرطوب تا كنيد مخلوط دستي
 نيـوتن  )5±5/1(نيروي با ثانيه 10 مدت به. هيدد انتقال نمونه قالب به را مخلوط و داده انجاماز ظرف واسطه 

  .كنيد اتوكالو شد داده حشر كه طور همان و دهيد تغيير را نمونه قالب و يدبفشار را آن مربع متر ميلي بر
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  مقاومت فشاري  11-6
  دستگاهها  11-6-1

بايـد   آزمـون  ماشـين  و )كمچـه (مالـه ، كننده سوراخ، الگو هاي قالب، مدرج هاي شيشه ،ها الك، ها وزنه، ها اشل
 بـا  مطـابق بايـد   اخـتالط  هاي دستگاهو  7-2 بند رداستاندا با مطابق جريان ميز ،4-2 بنداستاندارد  با مطابق
  .باشند 9-2بند استاندارد الزامات

  ماسه استاندارد  11-6-2
  .باشد 10-2 بند استاندارد الزامات كننده برآورده بايد ماسه استاندارد

  هاي مالت استاندارد نسبت  11-6-3
 بـا  مطـابق  ماسـه  بخـش  سـه  و راتـه هيد هيـدروليكي  آهـك  وزني بخش يك ازتركيبي  بايداستاندارد  مالت

كـه بـا ميـز     درصـد  )115 تـا  110( جريـان  يك كه كه باشد چنان بايد آب مقدار. باشد 10-2 بند استاندارد
  .دهد تشكيلشود،  تعيين مي 5-6-11 بندطبق  جريان

  .باشد مي متفاوت است حجمي كه 8-2 بند استاندارد با و است وزني ،نسبت اين :يادآوري

  ه سازي مالت استاندارد آماد  11-6-4
 گـرم  1500 و هيدراته هيدروليكي آهك گرم 500 از استفاده با 9-2 بنداستاندارد  7 بخش با مطابق را مالت
  .دكني تهيه بدهد ار مطلوب جريان كه نياز مورد آب و 10-2بند استاندارد بامطابق  ماسه

  تعيين جريان  11-6-5
 .كنيد تعيين 4-2 ندباستاندارد  3-8 بخش با مطابق را جريان

  هآزمون گيري قالب  11-6-6
، خشك مواد، اختالط تخت مجاورت در هوا دماي .كنيد آماده 4-2 بنداستاندارد  9ش ق با بخمطاب را ها قالب
 )فارنهايـت  درجـه ) 5/81 و 68((سلسـيوس  درجه) 5/27 و 20(بين بايد اختالط وكاسه مبنا صفحات، ها قالب
 درجه) ٢٣±7/1(بايد  ذخيره منبع آب و رطوبت اتاق رطوبت، ي محفظه، ختالطا آب دماي. شود داشته نگه

 كـه  شـود  ساخته چنان بايد رطوبت اتاق يا رطوبت ي محفظه. باشد )فارنهايت درجه) ۴/٧٣±3(( سلسيوس
 4-2 بنـد  اسـتاندارد  4-10د بنـ را طبـق   ها هآزمون .داري شوند نگه درصد 90باالي  نسبي رطوبت در ها هآزمون

  .گيري كنيد لبقا
  ها هآزمون داري نگه  7 -11-6

 90 نسـبي  رطوبـت  در و رطوبـت  ي محفظـه ، طراحي صفحات در گيري قالب از بعد بالفاصله را ها هآزمون همه
 گيـرد  قـرار  هـوا  رطوبـت  معـرض  در بـااليي  سـطح  هك صورتي به ساعت )52 تا 48( مدت به شتريب يا درصد
 نگـه  نباشـد  كمتـر  درصـد  90 از كـه  رطوبتي در را ها آن و خارج ها قالب از را ها هآزمون سپس. كنيد داري نگه

  .گيرد صورت روزه 28 هاي آزمون كه اين تا داريد
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  ها نمونهآزمون   11-6-8
 انجـام  روش باقيمانـده . آزمـون كنيـد   7-6-11مطابق با بند  روزه 28 مقاومت برايخارج و  انبار ازرا  ها نمونه
  .باشد 4-2 بند استاندارد 9 و 6-8 هايبند با مطابق بايد آزمون

  هاي معيوب نمونه  11-6-9
 مـان هجـنس  از  ييهـا  نمونـه  مقاومـت  متوسط با ها آن مقاومت ياو  بوده معيوب واضح طور به كه هايي نمونه
 گرفتـه  نظـر  در فشـاري  مقاومـت  تعيـين  در نبايدارند د تفاوت درصد 15 از بيشآزموني  دوره همان و نمونه
  .شوند

  ها تست آزمونه: بليت كار مجددقا  11-7
. كنـد  پـر  را ايـنچ  دو ي با ابعادمكعب سه ي مجموعه دو تا دكني آماده مالت كافي مقدار 4-6-11 بند با مطابق
. كنيـد  اسـتفاده  )الف ي مجموعه( ها مكعب اول ي مجموعه كردن آماده براي را اول ي نصفه و نصف را مخلوط
 يجريـان  كـه  نحوي به راداريد و سپس آن  نگه ساعت) 24±1( مدت به سربسته ظرف يك در را دوم ي نصفه
 همـه  و آمـاده  را )ب ي مجموعـه ( مكعـب  سـه  از دوم ي مجموعـه  مخلوط كـرده،  بدهد 5 -6-11 بند مطابق
 اولـين  شـروع  از را مجموعـه  دو هـر  روزه 28 فشاريمقاومت . داري كنيد نگه 7-6-11 بند مطابق را ها مكعب
  .بگيريد اندازه 6-11 بند مطابق ،اختالط زمان

  انبارش  12
 هـر  شناسـايي بـه منظـور    مناسـب  بازرسـي  بـراي  كهداري شود  نگه نحوي به بايد هيدراته هيدروليكي آهك

 كاري عايق ساختمان يك در هوا و باران، باد مقابل دراظت فحبراي  نيز و به راحتي در دسترس باشد محموله
  .شود نبارا شده

  بازرسي  13
 )خريدار تشخيص به( مقصد يا ساخت محل در را )مواد( كاال تا بدهد خريدار به را امكان اين بايد توليدكننده

  .دهد قرار بازرسي و برداري نمونه مورد

  عدم پذيرش  14
  محصول  14-1

 بايـد  روز 31 حـداقل . گـردد  مي رد كند برآورده را استاندارد اين الزامات نتواند اگر هيدراته هيدروليكي آهك
  .شود گرفته نظر در روزه 28 آزمون تكميل براي
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  بندي بسته  14-2
 رد باشـد  داشـته  اخـتالف  درصد 10 از بيش آن روي شدهها با مقدار درج  بستهيك از  هر وزن كه صورتي در
 مـردود  محمولـه  كـل  باشد ها آن روي شده نوشته وزن از كمتر تصادفي بسته 50 وزن متوسط اگر وشود  مي
  .شود مي

  گذاري ي و نشانهبند بسته  15
 طـور  بـه  كه خالص وزن و توليدكننده اسم ،تجاري نام با ،مناسب هاي بسته در بايد هيدراته هيدروليكي آهك
  .باشند مطلوبي شرايط در بازرسي زمان در بايد ها بسته همه. ارائه گردد شود مي نوشته آن روي واضح

 


