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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

 استتاندارد، اجبتار    عتادی  رتورا   تصتویب  ابت  وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

-و درجته  صتادراتی  کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان نماید. 

 در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را آن بند 

 مراکت  و  اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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 



 ج 
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 حاتمی، امیر

 سفوق دیسانس ریمی 
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 ربنم

 

 داوودزاده، حسین

 سدیسانس مهندسی عمران 

 کاررناس بنیاد بتن خوزستان

 

 خواه، سمیرادوستی

 سدیسانس ریمی 

 کاررناس

 

 رجاعی، محمدطال
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 یش گفتارپ

که پیش  "اا ویژگی -مواد ریمیایی اا  سیییکا با گیرش ریمیایی مقاوم در برابر سیییکات و مالت "استاندارد 

چهارصد و تهیه و تدوین رده است و در  ررکت پرریا پژواش رریفتوسط  مربوطنویس آن در کمیسیون اا  

 مور  اا  ساختمانی ساختمان و مصادح و فرآورده مهندسی اجالس کمیته میی استاندارد اشتاد و نهمین

 موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3، اینک به استناد بند یک ماده  مورد تصویب قرار گرفته است 19/19/29

 . ، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 ، ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 ،  . بنابراین ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت استاندارداا ارائه رود

 . دباید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کر

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
 

ASTM C466 : 2012, Standard Specification for Chemically Setting Silicate and Silica Chemical-

Resistant Mortars 
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-هاي سیلیکا با گیرش شیمیايی مقاوم در برابر مواد شیمیايی سیلیکات و مالت

  هاويژگی

 کاربرد هدف و دامنه      3

برا   مقاوم در برابر مواد ریمیاییاا  سیییکا سیییکات و مالت اد امات تعیینادف از تدوین این استاندارد 

 بارد.می ریمیایی مقاوم در برابر مواد چسباندن واحداا  بنایی

 مراجعه کنید. ASTM C 397استاندارد به برا  اطالعات در مورد استفاده از این مواد،  -يادآوري

 مراجع الزامی       1

 به آن اا ارجاع داده رده است . مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 . ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رودبدی

 یه اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالح ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است است

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است

2-1  ASTM C279,  Specification for Chemical-Resistant Masonry Units 

2-2 ASTM  C321, Test Method for Bond Strength of Chemical-Resistant Mortars 

2-3 ASTM  C397, Practice for Use of Chemically Setting Chemical-Resistant Silicate and 

Silica Mortars 

2-4 ASTM C413, Test Method for Absorption of Chemical-Resistant Mortars, Grouts,  

2-5 ASTM Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes 

2-6 ASTM C414, Test Method for Working, Setting, and Service Strength Setting Times of 

Chemically Setting Chemical-Resistant Silicate and Silica Mortars 

2-7 ASTM C531, Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of 

Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacing, and Polymer Concretes 

2-8 ASTM C579, Test Methods for Compressive Strength of Chemical-Resistant Mortars, 

Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes 

2-9 ASTM C580, Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Chemical-

Resistant Mortars, Grouts, Mono-lithic Surfacing, and Polymer Concretes 

2-10 ASTM C904, Terminology Relating to Chemical-Resistant Nonmetallic Materials 

 اصطالحات و تعاريف      1

 روند.به کار می C904 ASTM در این استاندارد اصطالحات و تعاریف تعیین رده در استاندارد
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 مالتهاانواع       4

 س تک ترکیبی و چند ترکیبی ج ییو چند  ج یییک  4-3

از نظر رامل یک پودر چسب، یک عامل گیرش، و یک پر کننده جامد خنثی  ج یییک مالت یک  4-3-3

 سازد.کار  میآرامیدنی یک مالت با قابییت مادهکه با آب ریمیایی 

رامل یک مایع چسب، یک پودر حاو  عامل گیرش و یک پر کننده جامد خنثی  ج یییک مالت چند  4-3-1

 داند.تشکیل مالت با قابییت ماده کار  میکه با ترکیب با یکدیگر از نظر ریمیایی، 

بند  سه سیییکاتی با خیو  بات و دانهما ،ج یییا چند  ج ییاا  تک برخی از مالتمجاز است به   4-3-1

 تودید کننده اضافه رود. مناسب بر اساس توصیه 

 ترکیب شیمیايی       5

سیییکات واکنش  اا اسید  است که با چسب گیرد، یک ترکیبده قرار میعامل گیرش که عموما مورد استفا

را نامحیول داد تا یک سیییکا ژل واکنش می 1داد یا یک ترکیب قییایی است که با چسب سیییکا سلمی

ا  انتخاب روند که مقاومت در مقابل مواد ریمیایی خا  که با آنها داد. مواد پرکننده باید به گونه تشکیل

 کننده توسط تودید کننده باید مشخص رود.مواد پرکاربرد اا  بارند. محدودیتکنند را دارته تماس پیدا می

 الزامات فیزيکی       6

روند، باید که با این مواد تهیه می مقاوم در برابر مواد ریمیاییاا  سیییکا سیییکات ریمیایی یا مالت  6-3

 را دارته بارند. 1اد امات فی یکی مورد انتظار در جدول 
 الزامات فیزيکی -3جدول 

 ویژگی
 نوع مالت

 روش آزمون
 سیییکا سیییکاتپتاسیم  سیییکاتسدیم 

 MPa 3/9 9/1 3/9 ASTM C321  ،روزه 3 ،کمینه ،مقاومت چسب

 ASTM C 413 9/13 9/12 9/13 درصد وزنی ،بیشینه ،جیب

 ASTM C 513 13 99 13 دقیقه ،C° 93 دما  ،کمینه ،عمر کاردای

 ، دما روزه3 ،بیشینه ،ردگیجمعدرصد 

C° 93±9س  

9/1 9/3 - ASTM C 531 

 MPa 6/2 3/99 1/92 ASTM C 579 ،روزه 3 ،کمینه ،مقاومت تراکمی

 MPa 2/3 1/2 9/6 ASTM C 580 ،روزه3 ،کمینه ،مقاومت خمشی

                                                 
1 -Silica sol 
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 اجرايیالزامات       7

بارد که به آن اجازه داد به راحتی با مواد پرکننده به صورت دستی  به صورتیچسب مایع باید ویسکوزیته  7-3

را  mm 9/3ضخامت اتصال با  مخیوط رود. مواد پرکننده باید ذرات با دانه بند  مناسبی دارته بارد که اجازه

 بداد.

 گذارينشانهبندي و بسته      3

 آنها در انبار رود. بین رفتنبند  روند تا مانع از ا  صحیح بستهباید به گونه ج ییاا  یک مالت  3-3

   ا  بند  رود و به گونهه طور مناسب در ظرف بسته، چسب مایع باید ب ج ییاا  چند برا  مالت 3-1

بند  رود تا ا  صحیح بستهیکا مشخص رود. پودر باید به گونهرود تا نوع سیییکات یا محیول سیی گیار نشانه

 آن در انبار رود. تن از بین رفمانع 
 


