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 خدا نامبه 

 ايران سازمان ملي استاندارد با آشنايي

 بهمن مصوب ،سازمان ملي استاندارد ايران  مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران استانداردسازمان ملي 

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه
 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايـران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد سازمان كه مربوط استاندارد
الكتروتكنيـك   المللـي  بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

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

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور،

 حفـظ  كننـدگان،  مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران سازمان ملي استاندارد

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

 اجباري استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

 و صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعـال  مؤسسات و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در

 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها

 آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد

 انجـام  و گرانبهـا  فلـزات  عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي( كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت

 .است سازمان وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات

  

                                                 
 

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
   » ها ويژگي-ي مصارف ساختمانيآهك زنده برا« 

  
  
  نمايندگييا / سمت و  : يسير

  مجيد ،حيدريان
    )شيميمهندسي فوق ليسانس (
  
  

  معاون ارزيابي انطباق اداره كل استاندارد استان سمنان

    :دبير
  طيبان، محمدرضا

                                                                 )عمران ليسانس(
  

اداره كل استاندارد استان  ساختمانيرئيس گروه صنايع 
  سمنان

  : ءاعضا
  ابراهيميان، امين

 )ليسانس شيمي(

  
  حسيني، سيد محمد

  )ليسانس زمين شناسي (
                                

  ...خدام عباسي، روح ا
  )ليسانس فيزيك(
 

  شريف، مهناز
  )ليسانس زمين شناسي(
 

  شريفي، سعيد
  )ليسانس شيمي محض(
 

  طاهري، آزاده السادت
  )فوق ليسانس برنامه ريزي شهري(
  
  
 

  
  اداره كل استاندارد استان سمنانكارشناس 

  
 
  

  كارشناس اداره كل استاندارد استان سمنان
  
 
  

رئيس اداره اندازه شناسي ،اوزان و مقياس هاي اداره كـل  
  استاندارد استان سمنان

  
  مدير فني شركت تدبير انرژي 

 
 
  

  مدير عامل شركت مهناز شيمي
  
  

كارشناس اداره كـل نوسـازي ،توسـعه و تجهيـز مـدارس      
  استان سمنان

  
  
  



 د 
 

  عليان نژادي، محمد تقي
  )فوق ليسانس عمران(
  
 

   عمادي چاشمي، سيده ربابه 

  )   ليسانس شيمي(

 

  نوري، نگين
  )ليسانس شيمي(
  
 

 يغمائي، فرزاد

  )ليسانس عمران(
 

  
  
  
  
  
  

  
  مدير فني آزمايشگاه شركت سميراب 

  
  

رئيس نظارت بـر اجـراي اسـتاندارد اداره كـل اسـتاندارد      
  استان سمنان

  
  

  سازمان ملي استاندارد ايران
  
  
  

  كارشناس اداره كل استاندارد استان سمنان
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  فهرست مندرجات

  

  صفحه  عنوان
  ب  آشنايي با سازمان ملي استاندارد

  ج  استاندارد تدوين فني كميسيون
  و  گفتارپيش

  1  هدف و دامنه كاربرد  1
  1  مراجع الزامي  2
  2  اصطالحات و تعاريف  3
  2  تركيبات شيميايي  4
  2  درصد باقي مانده  5
  2  عمومي الزامات  6
  3  بازرسي و غيره برداري،نمونه  7

  4  آهكآوري خميرشكفته كردن و عمل) الزامي(پيوست الف 
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  گفتارپيش
اين  .تدوين شد 1380نخستين بار در سال »  هاويژگي- ي مصارف ساختمانياآهك زنده بر«  استاندارد

هاي پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد ايران و تأييد كميسيوناستاندارد براساس 
اجالس كميته ملي  چهار صد و چهل و يكمين مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در 

 به اينك .تصويب شد 4/9/1392مورخ مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختماني استاندارد 

 مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند ستنادا

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 371 ماه بهمن
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  .  گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، هيارا استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  .مي شود 1380سال:  5717اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذياو م بعمن
  

ASTM C5:2010, Standard Specification for Ouicklime for Stractural purposes 
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 هاويژگي - ي مصارف ساختمانياآهك زنده بر

  هدف و دامنه كاربرد        1

،  اي دانه ،هاي تمام انواع آهك زنده مانند آهك خرد شده ويژگي ، تعييناين استانداردهدف از تدوين 
اين استاندارد براي  .باشدساختماني مي مصارفآسياب شده براي  اي و، قلوهاي ، كلوخه پودر شده

 .آهك زنده كاربرد دارد

در صورت وجود چنين مواردي، مسئوليت برقراري  .در اين استاندارد تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده است -هشدار
 .باشدميشرايط ايمني و سالمتي مناسب و اجراي آن بر عهده كاربر اين استاندارد 

  مراجع الزامي       2 
. به آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت    ملي ايران مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد 

  .شودمحسوب ميملي ايران بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد 
آن اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي د، به مداركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باش صورتي كه در  

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد  .مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 ، بسته بندي و نشانه گذاري ، بازرسي برداري روشهاي نمونه ، 4734استاندارد ملي ايران   2-1

، محصوالت آهك و سنگ آهك زنده و آهك  روشهاي آناليز شيميايي سنگ آهك،  4736 استاندارد ملي ايران  2-2
  هيدراته

 آهك هيدراته روشهاي آزمون فيزيكي آهك زنده و،  5254 استاندارد ملي ايران   2-3

   نامه آهك و سنگ آهك مورد مصرف در صنعت ـ واژه،  5713استاندارد ملي ايران  2-4

2-5 ASTM C1489, Specification for Lime Putty for Structural Purposes 

2-6 ASTM  E11, Specification forWovenWire Test Sieve Cloth and Test Sieves 

 

  تعاريفاصطالحات و        3
  .به كار رفته است 4-2بند  استاندارد در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف مطابق
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  شيميايي تركيب     4 

    محاسبه  2-2بند  استاندارد آزمون مطابق با روش براساس مواد غيرفرار كه شيميايي آهك زنده تركيب
  .باشد 1، بايد طبق جدول شودمي

  آهك زندههاي شيميايي ويژگي -1جدول 
  

 آهك منيزيمي  آهك كلسيمي  (%) تركيبات شيميايي

-  75    حداقل اكسيد كلسيم

20  -   حداقل اكسيد منيزيم 

95  95    حداقل اكسيد كلسيم و منيزيم
5  5  حداكثر سيليس، اكسيد آلومينيوم، اكسيد آهن 

  
3  
10  
 

  
3  
10 

  :دي اكسيد كربن كثرحدا
  باشداگر نمونه برداري از محل توليد 

 اگر نمونه برداري از محل ديگري باشد

  .باشدمحاسبات دي اكسيد كربن بر اساس مواد فرار مي: يادآوري
  

  

  ماندهباقيدرصد      5

 .درصد وزني باشد15 نبايد بيشتر از  3- 2بنداستاندارد  مانده آهك زنده مطابق باباقيدرصد 

  الزامات عمومي     6
      تا زمان خنك شدن ايدخمير آهك بآب ديده و ،توليدكنندهدستورالعمل مطابق آهك زنده بايد   6-1

  .داشته شود نگه
        استاندارد هايژگي وي و آماده گردد و بايد با الزاماتپيوست الف  2-4-بند الف مطابق خمير آهك بايد 6-2

  .مطابقت داشته باشد  5-2بند 

  بازرسي و غيره ، نمونه برداري      7

 1-2بنداستاندارد  طبقگذاري بايد ، بسته بندي و نشانه مجدد زمونآ،  ، عدم پذيرش ، بازرسي برداري نمونه
  .انجام شود
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  الف پيوست

  ) اطالعاتي(

  خميرآهك 1آوريعملشكفته كردن و 

   مقدمه 1-الف

      از .شودبراي مصارف ساختماني استفاده  تواندنميكه شكفته شود هرگز آهك زنده قبل از آن 1-1-الف
مهم تعيين كيفيت محصول نهايي است،  پارامترهايجايي كه روش شكفته كردن آهك يكي از  آن

هاي محصول ي از ويژگييجزپيوست اين . ه شده استزير براي عمل آوري خمير آهك ارايدستورالعمل هاي 
  .باشده مينبوده و فقط براي حمايت بيشتر از مصرف كنند

بيشتر بر عمليات نظارت با كمي  .شوندبندي ميطبقه گيريآب بر اساس نحوهانواع مختلف آهك  2-1-الف
براي . آيددست ميهو بهترين كيفيت ممكن خمير آهك ب بيشترين مقدار ممكن محصول كردن،شكفته

 شكفته كنيد تا ببينيد چگونه عملركمي از آن را ن بهر جديد آهك بهتر است كه مقداتعيين چگونگي شكفت
نيز ي يشرايط آب و هوا و آهك با هم كمي تفاوت دارد 2هاي مختلف يك نوع كه بهرييجاآن از .شودميآوري 

برداري از هر بهر مورد استفاده خواه از يك  است كه نمونه ترمنطقي ،باشدمي تأثيرگذار پارامترهاييكي از 
  .انجام شود ،نباشد يانوع آهك باشد 

  هابندي آهكطبقه  2-الف  

اي  يك مشت يا چنانچه آهك دانه به اندازه به طور تقريبيكلوخه از آهك  عدد 3يا  2 در يك ظرف 1- 2-الف
كه فقط سطح آهك را بپوشاند اضافه كنيد و زمان  تا حديمقدار كافي آب . باشد مقدار معادل آن را بريزيد

يا  خورده تركها  كه كلوخه است شكفتن از زمانيشروع . يادداشت كنيد را شدن الزم براي شروع شكفته
  .آب مورد استفاده براي آزمون در آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دماي يكسان باشد .شوند  خرد

دقيقه  30 تا 5و اگر از شكفته شدن سريع ، شروع شوددقيقه  5 از  قبلآهك  شكفته شدناگر  2- 2-الف
  .گرددتعريف مي كند ته شدنفشك ، دقيقه باشد 30 از بيشترو اگر  متوسط شكفته شدنباشد 

  

  

                                                 
1-prepration  
2 - Brand 
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  دستورالعمل براي شكفتن 3-الف 

در صورت عدم  ،توليد كننده شكفته كنيده  شده ياار هاي آهك زنده را مطابق با دستورالعمل 1-3-الف
  :به روش زير عمل كنيد هايي دستورالعملچنين وجود 

 در ابتدا . نه آب را به آهك ،آهك را به آب اضافه كنيدهميشه  شكفته شدن سريع،براي آهك با  2-3-الف
فراوان آب جهت استفاده  يك منبع. كه آهك را بطور كامل بپوشاند طوريآب بايد به اندازه كافي باشد به 

جزئي  با. نگاه كنيد پيوستهآهك را به طور . در صورت امكان از شلنگ استفاده شود. فوري در دسترس باشد
از خروج بخار بطور كامل و سريع آهك را زير و رو كنيد و آب كافي اضافه نماييد تا خروج  اي نشانه ترين

  .در مورد اين نوع آهك نگران نباشيد از استفاده آب زياد .بخار متوقف شود

 آب كافي را به نحوي كه نيمي از. آب را به آهك اضافه كنيد متوسط با شكفته شدن براي آهك 3-3-الف
 .آن را زير و رو كنيد هر از گاهي رداگر بخار شروع به خروج ك .حجم آهك را بپوشاند به آن اضافه كنيد

اضافه گاهي كمي آب به آن  هر ازدر صورت لزوم براي جلوگيري از خشك و خرد شدن خمير آهك  اكنون و
  .اضافه نشودمقدار زيادي آب به يكباره كه بيش از حد لزوم و  دقت كنيد. كنيد 

اجازه  .آب كافي به آهك اضافه كنيد تا آن را كامال مرطوب سازد كند، با شكفته شدن براي آهك 4-3-الف
مراقب باشيد كه  .كم اضافه كنيد ميزانبا احتياط آب بيشتري را به . واكنش بماند شروعخمير آهك تا  دهيد
كامل نشده خمير آهك را زير و رو  در عمل، دن آب تازه خمير آهك سرد نشود، تا وقتي كه شكفتنبا افزو
از آب گرم استفاده كنيد، در صورت عدم دسترسي به آب  به طور ترجيحياگر هوا خيلي سرد باشد  .نكنيد

  .را از دست ندهد حرارتگرم ظرف خمير آهك را بطريقي بپوشانيد تا 

  خمير آهك براي استفاده آوريعمل 4-الف 

  :استفاده به طريق زير آماده كنيد ، خمير آهك را براي بعد از شكفتن 1- 4-الف

  اندود سفيد 2- 4-الف 

       توليد كننده خمير آهك را  ه شدهيارامطابق با دستورالعمل  ،آهك آوري نهاييبعد از شكفتن و عمل
توليد كننده خمير آهك را براي  ه شدهيارادر صورت عدم وجود دستورالعمل . تا سرد شود داري كردهنگه

  :استفاده به روش زير تهيه كنيد

عبور دهيد و  )6- 2بند  استاندارد طبق mm 00/2( 10خمير آهك را از الك نمره  ،م واكنشبعد از انجا
  .حداقل براي دو هفته آن را انبار كنيد
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  زير كارهاي پوشش  3-4-الف

 بهعبور دهيد و  )6-2بند استاندارد  طبق mm 36/2( 8خمير آهك را از الك نمره ، م واكنشبعد از اتما 
  .الياف مورد نياز اضافه كنيد و حداقل براي دو هفته آن را انبار كنيد انواع نسبت وزني مساوي به آن ماسه و

  

  يمالت بناي 4-4-الف

ساعت آن را انبار 24اضافه كنيد و حداقل براي را قسمتي يا تمامي ماسه مورد نياز  ، بعد از اتمام واكنش
  .كنيد


