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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   حاصک   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   92/6/29ا  عالی ادار  مکور   نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شور

 جهت  اجرا اب غ 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 

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

از  پکس  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 طرح 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 ص ح ذ  و مند ع قه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

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

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

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

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

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

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

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

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

 اجرا  بعضی اد  ،اقتص و محیطی زیست م حظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و س مت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب با وارداتی، اق م یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت 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

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

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

 اا آن به ص حیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید ص حیت نظام ضوابط اساس بر

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

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 گفتارپیش

نخستی   "ااویژگی -و صنعتی شیمیائی منتخب مصار  برا آا  زنده و ایدراته و سنگ آا  "استاندارد

سازمان ملی توسط  ای  استاندارد بر اساس پیشنهاد اا  رسیده وبررسی .تدوی  شد 1333بار در سا  

چهار صد و شصت و  در و مورد تجدید نظر قرار گرفت اا  مربو  برا  اولی  بارو تایید کمیسیون استاندارد

اا  ساختمانی  مور   استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی کمیتۀ اج سیکمی  

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اص ح قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  تصویب شد، 19/19/29

 .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

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

ای   تکمی  و اص ح 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 تفادهاس ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 است.   1333: سا 2332ای  استاندارد جایگزی  استاندارد ملی ایران شماره 

 

 : به شرح زیر استمورد استفاده قرار گرفته ای  استاندارد  تدوی منبع و ماخی  که برا  

 
ASTM C 911:2011, Standard Specification for Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone for 

Selected Chemical and Industrial Uses 
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 ها ويژگي -و صنعتي شیمیايي منتخب آهک زنده و هیدراته و سنگ آهک براي مصارف

 

 هدف و دامنه کاربرد    2

اا  مناسب آا  و سنگ آا  برا  مصار  وردهآاا  فراد  از تدوی  ای  استاندارد تعیی  ویژگی  2-2

 باشد :میشیمیایی و صنعتی زیر 

، 3درمانی ، کلسی  کاربید آب ، آجر سیلیکا، دیگر کاربرداا 9، خمیر سولفیت1 پخت خمیرکهنه پارچه

 (زدا) ماده رنگ 3اا  سیلیکات کلسی ، ایپوکلریترآورده، ف2گریس

 اند:مورد توجه قرار گرفتهزیر استاندارداا  دردیگر  کاربرداا 

 
 استاندارد کاربرد

 ASTM C400 اا  آزمون () روش بالهزخنثی ساز  اسید 

 ASTM C602 مواد آاکی کشاورز 

 ASTM C977 پایدار  خاک

 ASTM C1097 آسفالت

 ASTM C1318 سوختیزدایی گاز سولفور

 ASTM C1529 آب آشامیدنی کااش سختی

 ASTM C1529 و فاض ب زبالهخنثی ساز  مواد 

 ASTM C1529, ASTM D6249 پسماند فاض ب کارخانه  تثبیت

 

 را کند، و ممک  است ی  نوع یا بیشتر فهرست شده، معی  1در جدو  کهرا  موارد کاربردخریدار باید  2-1

 شده، مشخص کند.نشان داده  1-1در بند که 
دارد است ای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمی کند بنابرای  وظیفه کاربر ای  استان -هشدار

 که موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت کرده و قب  از استفاده محدودیت اا  اجرایی آنرا مشخص کند .

 

 مراجع الزامي 1

اا ارجاع داده شده است.  مدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 دارد ملی ایران محسوب می شود. بدی  ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استان

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اص حیه

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن و اص حیهشده است، امواره آخری  تجدید نظر 

                                                 
1-Cooking  rags 

2-Sulfite pulp 

3-Calcium carbide 

4-Grease 

5-Hypochlorite 
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 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 

 اا  آزمون آنالیز شیمیایی سنگ آا ، آا  زنده، و آا  ایدراتهروش ،2336 استاندارد ملی ایران 1-2

گیار  محصوالت آا  و نشانهبند  ، بسته بردار ، بازرسیاا  نمونه روش ،2332استاندارد ملی ایران  1-1

 آا  و سنگ

 اا  آزمون فیزیکی آا  زنده، آا  ایدراته و سنگ آا روش ،3932استاندارد ملی ایران  1-7

 ااویژگی –، آا  ایدراته برا  استفاده در بت  قیر  3312استاندارد ملی ایران  1-9
2-5 ASTM C400, Test Methods for Quicklime and Hydrated Lime for Neutralization of Waste 

Acid 

2-6 ASTM C602, Specification for Agricultural Liming Materials 

2-7 ASTM C977, Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Soil Stabilization 

2-8 ASTM C1318, Test Methods for Determination of Total Neutralizing Capability and 

Dissolved Calcium and Magnesium Oxide in Lime for Flue Gas Desulfurization (FGD) 

2-9 ASTM C1529, Specification for Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone for 

Environmental Uses 

2-10 ASTM D6249, Guide for Alkaline Stabilization of Wastewater Treatment Plant 

Residuals 

2-11ASTM C45 Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Cooking of Rags in 

Paper Manufacture 

2-12 ASTM C46 Specification for Quicklime and Limestone for Sulfite Brick Manufacture 

2-13 ASTM C49 Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Silica Brick  

Manufacture 

2-14 ASTM C53 Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Water Treatment 

2-15 ASTM C258 Specification for Quicklime for Calcium Carbide Manufacture 

2-16 ASTM C259 Specification for Hydrated Lime for Grease Manufacture 

2-17 ASTM C415 Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Calcium Silicate 

Products 

2-18 ASTM C433 Specification for Quicklime and Hydrated Lime for Hypochlorite Bleach 

Manufacture 

 

 یاييترکیب شیم 7

، و نشان داده شده است 1در جدو منتخب  نهایی آا  زنده و ایدراته و سنگ آا  برا  مصار  الزامات

با  1جدو  زیرنویس بر اساس وزن نمونه گرفته شده در مح  تولید بوده به جزء موارد  که در ااای  ویژگی

نی نمونه عار  از رطوبت و بر اساس مواد غیرفرار یع الزاماتمشخص شده است که در ای  حالت B حر  

CO2 .گزارش شده است 

 
 پختهیا با آا  و خاکستر سودا  ،ا  تحت فشار بخار آب با آا برا  تولید کاغی در اض  کننده اا  کهنهپارچه -2يادآوري 

مشخصی  1رد حدودترکیب آا  استاندارد  . درصد اکسیداا درشودجدا شوند تا مواد غیر سلولز  آن می شده و سپس شسته

                                                 
1- Rejection limits 
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آا  در  ،تر از استانداردپایی  ک  دیو ا  آا  با اکس تر از استاندارد،باال ک  دیکه ا  آا  با اکسبه ای  دلی  د نندار

قرار  برا  ای  استاندارد تحت شرایط مناسب مشخص شده می توانند براحتی ،اکسید کلسی  یا کلسی  ایدروکسید دسترس،

ا  تولید بر ، بیشتر. در حا  حاضر ای  باور وجود دارد که ویژگی نوع مفیدد  بستگی داردبه م حظات اقتصاعمدتاً که  گیرد

 در که نسبت به آاکی ا  تعریف شده است که ی  استاندارد قاب  قبو به گونه مشخص شده در ای  استاندارد آا  با ویژگی

آا  نامنطب  ترجیح داده می شود  ت ای  استاندارد برالزاما بطور کلی آا  منطب  با .مانده، استثابت  رد اا  واقعیدودهمح

 و آا  فراتر از ای  استاندارد بعنوان آا  با کیفیت برتر در نظر گرفته می شود.

ا  یا کنگلومرا  کوارتز  که اندازه ذرات آنها کمتر سیلیس به شک  کوارتز فشرده توده در کارخانه آجر سیلیسی ، -1يادآوري

( با آب درصد اکسید کلسی 3/1 تا 3یا ایدراته در مقادیر مختلف ) آبدیدهشود. آا  به شک  اشد ساخته میبمیمتر میلی 6از 

ظ  کوارتز به اا  تونلی قسمت اعشده و در کورهگیر  و خش داد. سپس قالبدرصد را می( 3تا  3) کافی محصولی با رطوبت

 شود.بالیت تبدی  میتریدیمیت یا کریستو

آا  با کلسی   ،را  بیشتر کاربرداا  عملکرد  آب، مانند حی  رنگ و تصفیه آب برا  ذخایر شهر  و صنعتیب -7يادآوري

ک  آب خوردنی، معموال آا  دولومیتی ایی شام  حی  سیلیکا از مخزن گرمشود. امچنی  برا  کاربرداباال ترجیح داده می

 مورد توجه قرار گرفته است.  2-9استاندارد بند  فاض ب درنثی ساز  شود. نرم کردن آب آشامیدنی و خترجیح داده می

آا   شود.آب با کلر واکنش داده می 1زدا  ایپوکلریت کلسی ، ایدرات آا  در سوسپانسیوندر تولید ماده رنگ -9يادآوري

اکسید  بویژهئی  باشد و شود پاآن ایجاد میو مقدار لجنی که از ناخالصی  واکنش دادایدراته مناسب برا  ای  عم  باید سریع 

 اا باشد.کاتالیزور  برا  تجزیه سفیدکنندهآا  آن پائی  باشد که ممک  است 

 کليالزامات  9

شدن در باید توانائی پخش وباشد  آب ندیده آا  اا قبولی عار  از باقیمانده آا  زنده باید به طور قاب 

 ه بصورت ریز تشکی  داد.شد تقسی را داشته باشد تا ی  سوسپانسیون از مواد آب 

 نمونه برداري و بازرسي 5

گیار  مطاب  با بند  و نشانه، بستهتکرار آزمون ،عدم پییرش() کردن ردبردار ، بازرسی، مدیریت نمونه

 باشد.می 1-9استاندارد بند 

 آزمون هايروش 6

 انجام شود. 1-9باید مطاب  با استاندارد بند  :آنالیز شیمیایی   6-2

 انجام شود. 3-9باید مطاب  با استاندارد بند :اا  فیزیکیآزمون  6-1

 

 

                                                 
1-Suspension 
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 الزامات آهک زنده و هیدراته و سنگ آهک براي مصارف نهايي منتخب -2جدول

 کاربرد
 

ويژگي 
ASTM 

-يادآوري

هاي 

ع ارجا

 شده

انواع 

آهک يا 

سنگ 

مورد 

 توافق

 الزامات شیمیايي بر حسب %

حداقل 
CaO 

حداقل 
CaO+

MgO 

اکثر حد

SiO2+Fe2O3+
Al2O3 

حداکثر 
MgO 

  حداکثر
CO2 

حداکثر 

SiO2+     ماده

 نامحلول

حداکثر 
Al2O3 

+Fe2O3 

حداکثر     
CaO          

 در دسترس

حداکثر 
Fe2O3 

ديگر موارد 

 شیمیايي

 ASTM اا  کهنهپارچه

C45 
1 CH ... ... ... ... ... ... ... 

B3/62 ... ... 

 ASTM اا  کهنهپارچه

C45 
1 CQ ... ... ... ... ... ... ... 

B9/29 ... ... 

خمیر کاغی 

 سولفیت

ASTM 

C46 

9 CQ, 

MQ 
... 

C9/23 
C 9/3 ... ... ... ... ... ... ... 

خمیر کاغی 

 سولفیت

ASTM 

C46 

9 Cl, 

Ml 
... 

C9/23 
C9/3 ... ... ... ... ... ... ... 

 ASTM آجر سیلیکا

C49 

3 CH C29 ... ... 
C3/9 3/9 

C9/3 
C3/1 ... ... Cao 

 3/1≥آزاد

 ASTM آجر سیلیکا

C49 

3 CQ C29 ... ... 
C3/9 3/9 

C9/3 
C3/1 ... ... Cao 

 3/1≥آزاد

دیگر کاربرداا  

 عملی آب
ASTM 

C53 

2 CQ 

,DQ,

MQ 

... 9/23 ... ... ... ... ... ... ... ... 

دیگر کاربرداا  

 عملی آب
 

ASTM 

C53 

2 CH 

,DH,

MH 

... 9/23 ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ASTM کلسی  کاربید

C258 
... CQ C29 ... ... 

C33/1 9/2 
C9/9 

C9/1 ... 3/9 S≤0/2
C 

P≤02/0
C

 

 گریس

 
 

ASTM 

C259 

... CH ... ... ... 3/1 ... 9/1 ... ... 3/9 CaOH2 
دردسترس 

≥49 
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 اا فرآورده

 کلسی  سیلیکات

ASTM 

C415 

... CH C29 ... ... 
C3/1 3/9 

C9/3 
C3/1 ... ... ... 

اا  فرآورده

 کلسی  سیلیکات

ASTM 

C415 

... CQ C29 ... ... 
C3/1 3/9 

C9/3 
C3/1 ... ... ... 

ایپوکلریت   

 )ماده رنگ زدا(

ASTM 

C433 

3 CH ... ... ... ... ... ... ... 63 
C3/9 ... 

ایپوکلریت   

 )ماده رنگ زدا(

ASTM 

C433 
3 CQ ... ... ... ... ... ... ... 29 ... ... 

 
B ترکیب استاندارد 

C بر پایه غیر فرار 

 داند :موارد زیر را معنی میای  جدو  انواع آا  مشخص شده در  گیار نشان -يادآوري

CL   سنگ آا  با کلسی  باال 

DL     سنگ آا  دولومیتی 

ML    سنگ آا  منیزم دار 

 CQ   آا  زنده با کلسی  باال 

 DQ   ومیتی آا  زنده دول 

MQ    آا  زنده منیزی  دار 

 CH   آا  ایدراته با کلسی  باال 

 DH    آا  ایدراته دولومیتی 

 MH   آا  ایدراته منیزی  دار 
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 پیوست الف

 ) اطالعاتي (

 روش آزمون - باال با کلسیم هیدراته کلسیم اکسید آزاد در آهک تعیین

 هدف و دامنه کاربرد 2-الف

با کلسی  باال که قادر به  هایدرات ( در آا  CaOتعیی  مقدار کلسی  اکسید آزاد) ، ای  پیوستاد  از 

 باشد.ایدراته شدن توسط سیستمی در فشار اتمسفر می

 آزمون انجام اي از روشخالصه 1-الف

ایدروکسید برا  تشکی  کلسی  است زمانی که  CaO وزن افزایش درمبتنی بر اص   پیوستای   2-1-الف

 ( .Ca(OH)2)شود یایدراته م

و  شود،گیرد، مجددا خش  میآب در فشار اتمسفر  قرار می در معرض بخار شده ونمونه خش   1-1-الف

 شود.محاسبه می CaOافزایش وزن 

 وسايل  7-الف

 .باشد CO2عار  از اتمسفر آن ، بصورت ترموستاتیکی کنتر  شده و خانهگرم 2-7-الف

 .تحلیلی ترازو  1-7-الف

 .1-صورت نشان داده شده در شک  الفحمام بخار آب ب 7-7-الف

 روش آزمون 9-الف

 لیتر  تمیز و خش  را رو  ی  ترازو  تحلیلی وزن کنید.میلی 19ف س  ارل  مایر  2-9-الف

 بار شروع کرده و آزمون را بدون وقفه کام  کنید.ی  -2يادآوري 

آزمون را داخ  ف س  بیافزایید. مجددا وزن  گرم از آا  مورد (3تا3)بوسیله قیف مخروطی  1-9-الف

 بدست آورید. دقی  نمونه راکنید تا وزن 

در معرض بسته نگه داشته شود، به جز زمان توزی ، خش  کردن، یا  ف س  باید در ک  مدت زمان آزمون در -1يادآوري 

 دادن.قرار بخار 
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در  ه سیلسیوس گرم شده است، قرار داید، ودرج 199که قب  تا دما   ا خانهگرمف س  را در  7-9-الف

خن  کنید، و سپس وزن  خشکانهدرپوش ف س  را بردارید و در  دارید.ای  دما به مدت نی  ساعت نگه

 کنید.

اا  مناسب تواند توسط قرار دادن ی  ظر  از آا  سودا، آا  زنده، یا دیگر جیب کنندهخانه میاتمسفر گرم -7يادآوري 

 داشته شود.نگهCO2 ر  از عا CO2متوسط 

و به مدت نی   قرار داید است  در حا  جوشکه بشدت ف س  و نمونه را در حمام بخار آب  9-9-الف

تراوایی طی مدت زمان بخار دادن  مانع بوسیلهساعت در معرض بخار قرار داید. ف س  را در حمام بخار آب 

درجه سیلسیوس  199به مدت نی  ساعت در دما   خانه انتقا  داید ومحافظت کنید. ف س  را به گرم

 و سپس توزی  کنید. کردهف س  را بگیارید و در خشکانه سرد  درپوش خش  کنید،

 محاسبه 5-الف

 را بصورت زیر محاسبه کنید:  CaOدرصد آب و 

 درصد آب آزاد  =

  

 آزاد CaOدرصد   =

 
 : ااکه در آن

W1    ونه و ف س  قب  از خش  کردن؛وزن نم 

W2    وزن نمونه و ف س  بعد از خش  کردن؛ 

W3    وزن نمونه و ف س  بعد از بخار دادن و خش  کردن؛ 

S      .وزن نمونه 
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 محفظه بخار 2-شکل الف


