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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 و تحقیقات استاندارد هسسوم مقررات و قوانین اصالح قانون 3هماد یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد هسسمو

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

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

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

 موسسات علمی، و مراکز نظران صاحب ،کارشناسان سازمان از مرکب فنی هایکمیسیون در مختلف هایحوزه در استاندارد تدوین

 و ، فناوریتولیدی به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی،

 وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان همنصفان و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 ایران ملی نویس استانداردهایپیش  د.شومی حاصل دولتی غیر و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی هایکمیسیون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواهی برای

 .شودمی منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی هکمیت

کنند می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذی و مندعالقه هایسازمان و سساتوم که استانداردهایی نویسپیش

 ، استانداردهاییین ترتیباهب شود.می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوانبه تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی هدرکمیت

 مربوط که ملی استاندارد هکمیت در و تدوین 3 هشمار ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی ملی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران استانداردسازمان ملی 
9المللی الکتروتکنیکک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابکط  تنها به عنوان و است

 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  
3
(CAC)کشکور  در 

  آخکرین  از ،کشکور  خکا   هکای نیازمنکدی  و کلکی  شکرایط  بکه  توجکه  ضکمن  ایکران  ملکی  استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت
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 و سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

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

 استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

-و درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 هدر زمین فعال سساتوم و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین نماید. اجباری را آن بندی

 و مراکز هاگاهآزمون محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هایسامانه صدور گواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره،

یید ات نظام ضوابط اساس بر را سساتوم و هاسازمان گونهاین سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی(

 آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت ییدات هگواهینام الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صالحیت

 انجام و بهاگران فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللیبین دستگاه ترویج .کندنظارت می

 است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی
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3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
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 گفتارپيش

تدوین  1339در سال نخستین بار « هاویژگی - هیدراته برای تثبیت خاكآهک زنده و  آهک –آهک»استاندارد 

-شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تایید کمیسیون

اجالس کمیته ملی چهارصدو هشتادو چهارمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در اولین های مربوط برای 

تصویب شد. اینک این   11/19/29مورخ  های ساختمانیو مصالح و فرآورده مهندسی ساختمان استاندارد

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  3استاندارد به استناد بند یک ماده 

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

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

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

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

 همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 

 است. 1339سال  3313این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 منبع و ماخیی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

 
ASTM C977: 2010,Standard Specifications for Quick lime and Hydrated Lime for Soil 

Stabilization 
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 هاويژگی - خاكآهك زنده و آهك هيدراته براي تثبيت -آهك        

 

 هدف و دامنه کاربرد     7

برای  1 ، دولومیت هیدراته غنی از کلسیم های آهک زنده و آهک هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی

 را ببینید.(.9باشد )یاد آوری تثبیت خاك می

ها و یا سایر را برای ساختن بزرگراهگیارند و ممکن است آنها  های رسی اثر می آهک زنده و آهک هیدراته بر خاك -7يادآوري

تری ، مناسب سازند. در اغلب موارد آهک باعث تجمع ذرات ریز رس شده و آنها را به ذرات بزرگاستحکام زیر ساختکاربردهای 

های شود و سپس خاك اصالح شده با آهک در اثر واکنشکند که این امر باعث بهبود خوا  خاك جهت تحمل بار می تبدیل می

 شود.یمیائی مستحکم میش

های الزم برای این ویژگی ه الزامات محصول فرعی آهک، دوغاب آهک تجاری و غیره هیچ تالشی نشده است.برای ارای -1يادآوري

 توان براساس شرایط محلی، بهتر تعیین کرد.مواد را می

 

 مراجع الزامی           1 

ها ارجاع داده شده است. بدین این استاندارد ملی ایران به آنمدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن 

شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

در ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

های نظر و اصالحیهها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است.بعدی آن

 :استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است

 آهک زنده و آهک هیدراته، و  های آنالیز شیمیایی سنگ آهکروش ،2336استاندارد ملی ایران شماره    1-7

محصوالت  گیاری بندی و نشانه برداری، بازرسی، بسته های نمونهروش ،2332استاندارد ملی ایران شماره   1-1

 آهک و سنگ آهک

 نامه ، آهک و سنگ آهک مورد مصرف در صنعت ک واژه1339سال  :3313استاندارد ملی ایران شماره  1-9

روشهای آزمون فیزیکی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ ،  1332:سال3932استاندارد ملی ایران شماره  9-2

 آهک
2-5 ASTM D6276, Test Method for using pH to Estimate the Soil-Lime Proportion 

Requirement for Soil Stabilization  
 

 

 

                                                 
 منیزیمیآهک  1
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 اصطالحات و تعاريف           9

 کاربرد دارد. 3-9استاندارد اصطالحات و تعاریف استفاده شده در بند در این 

 

 ترکيب شيميايی              4

 باشد: 1باید مطابق با  جدول  ، ترکیب شیمیایی آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاك      7ـ4

 
 ترکيب شيميايی -7جدول 

 ترکيب شيميايی
  مقدار 

% 

 9/29 اکسیدمنیزیم،)براساس موادغیرفرار(، حداقلاکسید کلسیم و مجموع 

 9/3 تولید(، حداکثر محلبرداری شده از دی اکسیدکربن )نمونه

 9/9 حداکثر، تولید( محلبرداری شده از )نمونه *رطوبت آزاد

 باشدمربوط به آهک هیدراته می *

 

 

 مشخصات فيزيكی           5

درصد روی الک 93و بیش از  ( میکرومتر 329) 39درصد روی الک نمره 3نباید بیشتر از  ، هيدراتهآهك  5-7

 بماند.( میکرومتر33) 999نمره

  

 آهك زنده       5-1

 اندازه ذرات آهك زنده    5-1-7

 عبور کند. (اینچ 9/1 ) مترمیلی2/92طور کامل از الک هآهک زنده باید ب

ما داشته دسلسیوس افزایش درجه39دقیقه حداقل 99آهک زنده مورد مصرف در تثبیت خاك باید در   5-1-1

 باشد.

 باقی مانده آهك زنده  5-1-9

 روی الک باقی بماند. درصد 19تر از آهک زنده مورد مصرف در تثبیت خاك نباید بیش
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 کاربردهاي کارگاهی             6

های آهک با مقدار  مخلوط و همه دانهن شوید که آهک و خاك کامال یزمان استفاده از آهک زنده، مطم   6-7

سازی . قبل از شروع عملیات متراکم اضافی آب هیدراته شده و در سراسر خاك بطور یکنواخت پخش شده باشد

ای نباید وجود داشته باشد. این عمل را با برگرداندن خاك به وسیله بیلچه در هیچ دانه آهکی قابل مشاهده

        کنترل کنید. در عملیات خشک اولیههای قابل مشاهده آهک حباب فواصل زمانی مشخص و برای بررسی

 )خاك و آهک( باید دقت کنید که گرد و غبار محیطی به حداقل برسد.

تر مخلوط آهک اضافه شود تا آسان - تری به مخلوط خاكهای هیدراته، باید مقدار آب بیشآهک برای   6-1

سازی هیچ کلوخه آهکی سازد. قبل ازشروع عملیات متراکمشده و پخش آهک هیدراته در الیه خاك را یکنواخت 

وسیله بیلچه در فواصل زمانی مشخص ای نباید وجود داشته باشد. این عمل را با برگرداندن خاك بهقابل مشاهده

د. در عملیات خشک اولیه باید دقت کنید که گرد و و برای بررسی کلوخه های قابل مشاهده آهک  کنترل کنی

 غبار محیطی به حداقل برسد.

 

 آزمونانجام روش            1

 انجام شود. 1-9شیمیایی آهک زنده و آهک هیدراته باید مطابق با بند  تجزیه   1-7

نجام ا 2-9مندرج در بند بندی آهک هیدراته دانه روش تعیین تعیین اندازه ذرات آهک هیدراته باید مطابق  1-1

 گیرد.

مانده آهک زنده مطابق با نرخ شکفته شدن آهک زنده با روش آزمون بهتر است تعیین افزایش دما وباقی 1-9

 انجام گیرد. 2-9بند

شامل یک آزمون غیراجباری برای تخمین نسبت خاك و آهک برای تثبیت خاك است. برای  الف پیوست 6-2

 مراجعه شود.  3-9به بندتر این آزمون نسخه مفصل

 

 گذاريبندي و نشانه، بسته ، بازرسی برداري نمونه            8

 باشد. 9-9گیاری باید مطابق با بندعدم پییرش، تکرار آزمون، بسته بندی و نشانه ، ، بازرسی برداری نمونه   8-7
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 الف پيوست

 (ی)اطالعات

 براي تعيين  نسبت تقريبی خاك و آهك جهت تثبيت  GRIMو  EADES روش آزمون 

 

 دهد.  ه میو خاك برای تثبیت را ارای  بت آهکمعموال این روش آزمون نس   7-الف

، بهتراست نتایج این ترتواند تثبیت شود. برای کار تثبیت بیش دهد که آیا خاك مورد نظر میاین روش نشان می

 یشگاه خاك تایید شود.های عملکردی یک آزماونآزمون با آزم

عبور دهید. نمونه میکرومتر(  293) 29مقدار کافی از خاك مورد آزمون را در هوا خشک و از الک نمره   1-الف 

گرمی خاك را با دقت  99 هایدارید.یک سری نمونهنواخت در یک ظرف دربسته نگهرا برای حفظ رطوبت یک

 بندی شده، قرار دهید.آب  لیتری جداگانه، با درپوشمیلی139ها را در ظروف پالستیکی گرم وزن کنید و آن 1/9

 عبور کند.( متریمیلی 33/3) 6در مورد آهک زنده، آهک را به سرعت خرد کرده تا از الک نمره  9-الف 

 نید.گرم وزن ک91/9درصد از نمونه خاك را با دقت 6و 9،2،3،3یک سری مقادیر آهک معادل   4-الف 

ید و محتویات د مربوطه را روی ظرف یادداشت نمایخاك اضافه کنید و درص  مقدار آهک را به نمونه  5-الف 

 خشک را به طورکامل مخلوط کنید.

سلسیوس یا، در صورت امکان، درجه91کربن با دمای لیتر آب مقطر عاری از دی اکسیدمیلی199مقدار  6-الف 

و آهک اضافه کنید. درب پیچی آنرا   سلسیوس را به هر ظرف  از خاكدرجه91 آب واقعی مصرفی کارگاه با دمای 

بار دقیقه یک19ساعت هر 1ها مخلوط کنید. هر بطری را تا محکم ببندید و  این سه جزء را با تکان دادن بطری

. ساعت آن را به شدت تکان دهید وبخشی از دوغاب را به بشر منتقل کنید1از بعد  تکان دهید، ثانیه 39به مدت 

 PHای با خطا سدیم پائین )قبال به وسیله دوغاب هم زده شده هیدروکسید کلسیم به با الکترود شیشها ر PH 

 و ثبت کنید. خوانشرا برای هر ترکیب  PH و رسیده است( اندازه بگیرید 23/19

ه دهد، را ارای29/19معادل PHترین درصدی که  ینیتر باشد، پایا بیش29/19شده  خوانش هایPHاگر   1-الف 

مورد از درصدها این 9 نروند و 39/19 فراتر از شده  خوانشهای PHباشد. اگر درصد الزم برای تثبیت خاك می

درصد الزم برای تثبیت نمودن خاك است.  ،39/19معادل  PHترین درصد برای ارائه ه دهد، پایینخوانش را ارای

را نشان بدهد، PH، 39/19 باشد و فقط باالترین درصد آهک استفاده شده 39/19شده  خوانش PHاگر باالترین 

 آزمون اضافی با  استفاده از درصدهای باالتر آهک الزم است.
 


