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ويژگيهاي آهك مورد استفاده در تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذائي

چاپ اول

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران



٢

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بـر              

ها را تعيين و تدوين و اجراي آنهـا   طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده 

وظايف و هـدفهاي  . را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد  

  :موسسه عبارتست از

 انجــام تحقيقــات بمنظــور تــدوين –تعيــين، تــدوين و نــشر اســتانداردهاي ملــي 

و استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلـي، كمـك بـه بهبـود روشـهاي توليـد                  

 – ترويج استانداردهاي ملـي      -افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور        

 كنتـرل كيفـي كاالهـاي صـادراتي         –نظارت بـر اجـراي اسـتانداردهاي اجبـاري          

مشمول استاندارد اجباري و جلـوگيري از صـدور كاالهـاي نـامرغوب بمنظـور               

ارهـاي بـين    فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خـارجي و حفـظ باز            

المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجبـاري بمنظـور حمايـت         

ــاي     ــوگيري از ورود كااله ــي و جل ــدگان داخل ــدگان و توليدكنن ــصرف كنن از م

نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف           

، نگهـداري، بـسته بنـدي و         مطالعه و تحقيـق دربـاره روشـهاي توليـد          –كنندگان  

 ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سـنجش       –ترابري كاالهاي مختلف    

 آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي مربـوط، اعـالم مشخـصات و               –

  .اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم

ميباشـد و لـذا در   موسسه استاندارد از اعضاء سـازمان بـين المللـي اسـتاندارد       

اجراي وظايف خود هـم از آخـرين پيـشرفتهاي علمـي و فنـي و صـنعتي جهـان                   

استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خـاص كـشور را مـورد توجـه           

  .قرار ميدهد

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور اسـت و باعـث               

أمين ايمني و بهداشت مـصرف كننـدگان و         افزايش صادرات و فروش داخلي و ت      

ها و در نتيجه موجب افزايش درآمـد ملـي و رفـاه     صرفه جوئي در وقت و هزينه  

  .عمومي و كاهش قيمتها ميشود
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  تهيه كننده

كميسيون استاندارد آب آشاميدني

  

رئيس

 -فتوحي 

علي 

سازمان آب تهران  بازنشسته  ـ استاد  مهندس شيمي 

ه آبشناسي ايرانهيدروشيمي موسس

  

اعضاء

 -الفت 

منوچهر

واحد پژوهش آلودگي محيط مركز پژوهش  مهندس نفت 

وزارت نفت

 -هاميون 

منوچهر

 ليسانس زبان 

فرانسه 

تخصص در تصفيه آب و فاضالب سنديكاي 

شركتهاي تصفيه آب و فاضالب

  

دبير

 -دادفرما 

فرشته 

 ليسانس 

بيولوژي 

قات صنعتي ايرانموسسه استاندارد وتحقي
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  فهرست مطالب

  

  ويژگيهاي آهك مورد استفاده

  مقدمه

  هدف

  دامنه كاربرد

  كليات

  ويژگيها

  نمونه برداري

  روش آزمون



٥

  بسمه تعالي

  پيشگفتار

 استاندارد ويژگيهاي آهك مـورد اسـتفاده در تـصفيه آب آشـاميدني و صـنايع                

 شده و در پنجـاه و    غذايي كه بوسيله كميسيون فني آب آشاميدني تهيه و تدوين         

 66/3/25نهمين كميته ملي استاندارد فرآورده هاي كشاورزي و غـذايي مـورخ             

اينك باستناد ماده يـك قـانون مـواد الحـاقي بـه قـانون               , مورد تاييد قرار گرفته     

 1349تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران مـصوب آذر مـاه                

  .گردد  بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينـه صـنايع و     

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد قرار خواهند گرفت و هر , علوم 

گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد             

  . واقع خواهد شد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايـد همـواره از آخـرين چـاپ و                

  .تجديد نظر آنها استفاده نمود 

 در تهيه و تدوين اين استاندارد هميشه سعي شده است كه ضمن توجه بشرايط      

موجود و نيازهاي جامعـه حتـي المقـدور بـين ايـن اسـتاندارد و اسـتانداردهاي                 

  .رهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود كشو

 لذا بـا بررسـي امكانـات و مهارتهـاي موجـود و اجـراي آزمايـشهاي الزم ايـن           

  :استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است 

   مشخصات آهك دولوميت و منيزيت 984 ـ استاندارد شماره 1 

 استفاده در صنايع شـيميايي   ويژگيهاي آهك مورد2073 ـ استاندارد شماره  2 

  و متالورژي

 3- British standard – 6463
Quicklime, hydrated lime and natural 
calcium carbonate
part 1, methods of sampling 1984
part 2, methods of chemical analysis
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 ويژگي هاي آهك مورد استفاده

   در تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذايي

   مقدمه

 آهك با كيفيتهاي مختلف براي اسـتفاده در صـنايع شـيميايي متـالورژي و نيـز              

صــنايع غــذايي و مــصارف صــنعتي ديگــر عرضــه , تــصفيه آبهــاي آشــاميدني 

در تاسيسات تصفيه آب آشاميدني و تهيه آب بـراي مـصارف خـاص              . شود   مي

آيي مشخصات آهك از نظر تامين سالمت مـصرف كننـدگان و كـار            , در صنايع   

در روشهاي تصفيه و حفاظت افراد و دستگاههايي كه با اين مـاده شـيميايي در                

باشند و باالخره تنظيم روابط تهيه كنندگان و مـصرف كننـدگان حـائز            تماس مي 

  .اهميت است 

 در حال حاضر ميزان مصرف آهك در صنايع تهيه آب آشاميدني كه در كشور              

مايند آنچنان نيست كه توليد نگراني نمايد ن ايران داير بوده و از آهك استفاده مي      

و ليكن تداوم مـصرف و توسـعه تاسيـسات و برنامـه ريـزي در جهـت احـداث                    

نمايـد   تاسيسات تصفيه و توزيع آب آشاميدني سالم در سطح كشور ايجاب مـي            

كه مقررات و ضوابط خـاص بـراي تـشخيص كيفيـت آهـك مـورد اسـتفاده در                   

صرف ايــن مــاده شــيميايي منطبــق بــر صــنعت آب و مــواد غــذايي تــدوين و مــ

  .شود  ويژگيهاي استاندارد توصيه مي

ويژگيهاي آهك مورد اسـتفاده     :  مقررات و ويژگيهاي استاندارد كه تحت عنوان        

در تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذايي تدوين گرديـده بـدون توجـه بـه روش               

 در مـواردي  شود و منحـصرا  هايي كه در عمليات تصفيه بمورد اجرا گذارده مي    

كه آهك در تاسيـسات تـصفيه آب و كـاهش سـختي آب آشـاميدني و تهيـه آب                    

مناسب جهت مصارف صنايع مواد غذايي بكار برده خواهـد شـد توصـيه شـده                
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است و به صنايع ديگر كه بعلت مختصات كار و خصوصيات صنعت ويژگيهـاي       

  .نمايد شامل نخواهد شد  ديگري را ايجاب مي

   ـ هدف 1 

تهيه اين اسـتاندارد تعيـين ويژگيهـاي آهـك مـورد نيـاز تـصفيه آب و                 هدف از   

صنايع غذايي و ارائه روش استاندارد ازمون فيزيكي و شيميايي جهت تشخيص            

كيفيت فيزيكي و شيميايي آن و چگونگي نمونه برداري و راهنمـايي در مـسائلي               

  .آيد  است كه در روابط خريدار و فروشنده پيش مي

  رد ـ دامنه كارب2 

قلـوه  , سـنگ  ,  اين استاندارد براي بررسي مشخصات آهك كه بصورت كلوخه         

اهك زنده , سنگ  
1

 و آسياب شده و يا شكفته در برابـر رطوبـت و يـا آب پاشـي      

شده و آهك خاموش شده يا هيدراته 
2

  .شود بكار برده خواهد شد   عرضه مي

   ـ كليات 3 

  ,شود  ه مي آهك در صنعت تصفيه آب در موارد زير بكار برد

 ـ ايجاد حالت تعادل كربناتي در آب تصفيه شده 
3

   

 ـ بوجود آوردن محيط سازگار براي تاثير مواد شـيميايي كـه بـه منظـور زالل                 

  .شود  سازي آب بكار برده مي

نـرم كـردن آب بـا اسـتفاده از     ((  ـ حذف سختي آب يا روشي كه تحـت عنـوان         

كربنات سديم و آهك  
4

   تعريف شده است

تنظيم مقدار مواد معدني آب آشاميدني در موردي كه روشـهاي نمـك زدايـي                ـ  

  .كلي يا تقطير در تهيه آب بكار برده ميشود 

اي اكـسيد منيـزيم باشـد و يـا       در مورد انواع آهك كه داراي مقدار قابل مالحظه    

آهك بدست آمده بصورت محصول فرعي از عملكرد بعـضي از صـنايع در ايـن     

ه ميان نيامده و اينگونـه مـوارد در صـنعت تـصفيه آب بكـار                استاندارد سخني ب  

  .برده نخواهد شد 

   ـ ويژگي ها4 
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 ـ مباني قبول يا عدم قبول آهك مورد نياز در تصفيه آب و صـنايع مـواد    1 ـ  4 

غذايي تحت شرايط قرارداد منطبق بر اين اسـتاندارد خواهـد بـود و خريـدار يـا                  

يهاي كاال را در قـرارداد بـا فروشـنده    تواند مشخصات و ويژگ مصرف كننده مي 

مقيد به رعايت مفاد اين استاندارد نمايد در زير شـرح خـصوصيات هـر يـك از                  

  شود انواع كاال ذكر مي

   ـ آهك زنده1 ـ 1 ـ 4 

سازد بقرار زير     مواردي كه كيفيت آهك زنده مورد معامله را غير قابل قبول مي           

  :است 

  . باشد Cao درصد بر حسب 80از  ـ مقدار اكسيد كلسيم موثر كمتر 

 دقيقـه در آزمـون اختـصاصي حـرارت كـه بعمـل       3 ـ حرارت توليد شده ظرف      

 درجـه سلـسيوس بـاالتر نـرود و يـا اينكـه در موقـع فرونـشاندن                   10آيد از    مي

 دقيقـه  20ايـن اسـتاندارد ظـرف مـدت      ) 2 ـ  4 ـ  6(براساس دسـتورالعمل بنـد   

  .قرر نرسد حرارت توليد شده به ميزان حداكثر م

اين استاندارد مواد غيرمحلول ) 2 ـ  3 ـ  4( ضمن اجراي آزمايش بر اساس بند -

نظـر باينكـه در تعيـين مقـدار         . گيري شده باشـد       درصد اندازه  5بمقدار بيش از    

هاي مواد مزبور در تهيه محلـول و      حداكثر مواد نامحلول قابل قبول درشتي دانه      

 خريدار ميتوانـد در مـتن قـرارداد خريـد           شود اجراي آزمايشهاي موثر واقع مي    

  .هاي مواد مزبور را قيد نمايد  حداكثر مواد نامحلول و درشتي دانه

 ـ آهك آبديده يا آهك خاموش شده 2 ـ 1 ـ 4 
5  

 آهك آبديده نيز داراي مشخصات آهك زنده اسـت ولـي مقـدار اكـسيد كلـسيم                 

  . درصد مورد قبول است 62موثر آن تا حد 

  :م عدم قبول كاال و درخواست اجراي آزمايش مجدد  ـ اعال2 ـ 4 

  : ـ عدم قبول محموله تحويل شده 1 ـ 2 ـ 4 

 يادداشت مربوط به اعالم عدم قبول محموله آهك كـه بـر حـسب قـرارداد بـين                  

  .خريدار و فروشنده براساس ضوابط اين استاندارد تحويل ميگردد 



٩

فروشنده ابالغ شود و در طـول   بايد در ظرف ده روز بعد از ورود به مقصد به   

خريدار بايد ظرف مدت مذكور نـسبت بـه         . اين مدت كاال به فروشنده تعلق دارد        

  .نمونه برداري و اجراي آزمون كاال اقدام نمايد 

  : ـ اعالم نتايج آزمايش 2 ـ 2 ـ 4 

هاي كاال خواهـد بـود و در          اعالم عدم قبول محموله باستناد نتايج آزمون نمونه       

ه فروشنده نسبت به نتايج آزمايش اعتـراض داشـته باشـد ظـرف پـنج                صورتيك

تواند اعتـراض كتبـي بعمـل آورده و          روز بعد از دريافت يادداشت عدم قبول مي       

  .خواهان اجراي آزمايش مجدد شود 

  :ها   ـ تحويل نمونه3 ـ 2 ـ 4 

 خريدار مكلف است بمحض وصول يادداشت مبنـي بـر اعتـراض فروشـنده يـا                

اين ) 1 ـ  5(نمونه هايي كه بر پايه مقررات نمونه برداري بند , نده كاال تحويل ده

  .استاندارد برداشته شده است براي فروشنده كاال ارسال دارد 

   ـ آزمايش مجدد4 ـ 2 ـ 4 

شـود و در صـورتيكه نتـايج          نمونه كاال از طرف فروشنده مجددا آزمـايش مـي         

يدار مطابقت ننمايـد و بـا موضـوع         آزمون با نتايج آزمون اجرا شده بوسيله خر       

هـاي برداشـت    سومين نمونـه از مرحلـه نمونـه   , مورد توافق طرفين واقع نگردد  

شده جهت اجراي آزمايش نهايي به يك آزمايشگاه معتبر اجرايي ارسال خواهـد             

. شد و نتـايج ايـن آزمـون بايـد مـورد قبـول خريـدار و فروشـنده قـرار گيـرد                        

رفي خواهد بود كه نتايج آزمون را با اختالف بيشتر          هاي متعلق به عهده ط     هزينه

  .ارائه نموده باشد , از آنچه كه آزمايشگاه معتبر اجرايي اعالم كرده است 

  : ـ پس گرفتن محموله 5 ـ 2 ـ 4 

 فروشنده موظف است كاالئي را كه برپايه ضوابط اين استاندارد غير قابل قبول           

حموله خريـدار خـارج سـازد مگراينكـه         بازپس گرفته واز م   , شناخته شده باشد    

مقررات تعديل قيمت براساس مشخـصات و ارقـام آزمـون پـيش بينـي شـده و                  

  .حاكم بر قبول محموله و قابل اجرا باشد 

   ـ مشخصات كاال3 ـ 4 
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 آهك زنده يا آهك آبديده كه تحت شرايط و مشخصات ايـن اسـتاندارد عرضـه               

لـي بـه مقـاديري باشـد كـه جـزو            شـود نبايـد داراي مـواد معـدني و مـواد آ             مي

ناخالصي بشمار رفته و سالمت مصرف كنندگان آب را كـه در عمليـات تـصفيه             

حدود ناخالصيها بشرح زيـر تعيـين       . آن از آهك استفاده شده است تهديد نمايد         

  :شود  مي

  : ـ فلوئورورها 1 ـ 3 ـ 4 

تاندارد  نوع و مقدار تركيبات فلوئور در آهك عرضه شده تحت ضوابط ايـن اسـ   

نبايد به ميزاني باشد كه بازاء حداكثر مقدار مورد نياز آهك در مصارف عمليات             

 ( 0/1مقدار فلوئور موجود در آب را بـه ميـزان بـيش از          , تصفيه آب مورد نظر     

  .ميلي گرم در ليتر افزايش دهد ) يكدهم 

   ـ مواد نامحلول و جامد2 ـ 3 ـ 4 

قـد بقايـاي كربنـاتي و سليـسي باشـد و             آهك زنده بايد تازه تكلـيس شـده و فا         

شود نبايد   گيري مي  اندازه)) مواد نامحلول   (( مقادير اينگونه مواد كه تحت عنوان       

  . درصد تجاوز كند 5از 

   ـ درشتي قطعات و دانه بندي4 ـ 4 

 درشتي قطعات آهك زنده بايد متناسب بـا كـاربرد آن در دسـتگاههاي مختلـف             

هـاي قابـل قبـول را     رداد يا شرايط خريد خود اندازه ضمنأ خريدار در قرا   , باشد  

درشــتي و دانــه بنـدي آهــك مــورد اســتفاده در  . دارد  بـه فروشــنده اعــالم مـي  

  :شود  دستگاههاي مختلف در زير تعيين مي

 ـ آهك خشك مورد استفاده در دستگاههاي آهك زني 1 ـ 4 ـ 4 
6
:  

 آهك زني خشك در آب       درشتي قطعات آهك زنده كه با استفاده از دستگاههاي        

 اينچ  3/4زده مي شود بايد طوري باشد كه درموقع بارگيري در كارخانه از الك              

 بـيش از    100از الك استاندارد شماره     . رد شده و چيزي روي الك باقي نگذارد         

  . درصد آن عبور نكند 5
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توليد نرمه كـاهش يابـد بهتـر        ,  در عمل بمنظور اينكه در موقع الك كردن نمونه          

  اينچ نيز قـرار داده شـود تـا بـار الـك               3/8 يك الك  3/4 و   100ت كه بين الك     اس

  .شماره را تقليل دهد 

 درصد نرمه از الك     5 چنانچه آزمون الك بوسيله خريدار نشان دهد كه بيش از           

 عبور كرده است بايد توجه داده شود كـه آزمـون الـك در محلـول                 100شماره  

  .بارگيري صورت گيرد 

  : آهك خاموش شده يا آهك آبديده  ـ2 ـ 4 ـ 4 

سفيد رنگ و بصورت گرد نـرم و فاقـد كلوخـه و هـر               ,  آهك آبديده بايد خشك     

گونه مواد خارجي و ريز باشد تا در بهره برداري دستگاههاي آهك زني خشك              

  .مشكالتي ايجاد ننمايد 

  . تجانس در ذرات آهك يكي از خواص و مشخصات مورد انتظار است 

  ـ آهك مورد استفاده در دستگاههاي آهك پاشي 3 ـ 4 ـ 4 

بايد قبال الـك شـده و در   , شود   چنانچه آهك زنده بوسيله دستگاهي پاشيده مي   

  .صورت لزوم آسياب شده باشد 

 5 در آزمون با الك در كارخانه بايد از الك يك اينچ كال عبور كـرده و بـيش از                    

  . عبور نكند 100درصد نرمه از الك شماره 

 ـ لوازم بارگيري مكانيكي و نقل و انتقال مكـانيكي در مـصرف آهـك     4 ـ  4 ـ  4 

زنده اگر بوسيله دستگاه نقاله يا نوار بارگيري يا در كارگاه مصرف انتقال پيـدا               

مگـر در مـورد قطعـات و        , كند نبايد بيش از دو ايـنچ درشـتي داشـته باشـد               مي

سـت و در ايـن      هاي سنگ معدن تكليس شـده كـه بـصورت ورقـه بـوده ا               كلوخه

  . اينچ طول داشته باشد 3صورت قطعات نبايد بيش از 

   نمونه برداري- 5 

  بسته بندي و بارگيري و حمل,  ـ نمونه برداري 1 ـ 5 

 به منظور اينكه محـصول كارخانـه تهيـه كننـده آهـك حـداقل تمـاس بـا هـوا و                      

 در  هـاي آن را    رطوبت محيط مجاور داشته باشد بايد ضمن تحويـل كـاال نمونـه            

  . مقصد برداشته و در ظرف در بسته و محفوظ از جريان هوا نگهداري نمايند 
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  :شود بشرح زير است  ها كه از انواع آهك برداشته مي  ـ مقادير نمونه1 ـ 1 ـ 5 

حداقل مقدار نمونه مورد , هاي آهك نرم يا ريز دانه   ـ در محموله 1 ـ  1 ـ  1 ـ  5 

رد بازاء هر سي تن كاال كه تحويل خريـدار    نياز جهت اجراي آزمايشهاي استاندا    

  . كيلوگرم خواهد بود 25, شود  مي

 50 تـا  25 ـ اگر مقدار آهك كه ظرف هر هفته تحويل ميگردد بين  2 ـ  1 ـ  1 ـ  5 

هاي برداشت شده روزانه را تركيب كرده و نمونه متوسط روز            نمونه, تن باشد   

هـا نمونـه    ب ايـن نمونـه  را در ظرف سربـسته نگهـداري كنيـد و سـپس از تركيـ            

  .متوسط تحويالت ظرف هفته را تهيه نماييد 

 تـن در هفتـه   25 ـ در صورتيكه مقدار آهك تحويل شده كمتـر از   3 ـ  2 ـ  1 ـ  5 

 كيلوگرم از هر يك از محصوالت است كه بعد از برداشـت           16است مقدار نمونه    

  .شود  در ظرف سربسته به آزمايشگاه ارسال مي

  ش نمونه برداري ـ رو2 ـ 1 ـ 5 

هاي كاميون يا وسايط ديگر كـه بـصورت بـسته بنـدي       ـ محموله 1 ـ  2 ـ  1 ـ  5 

شده و پاكت بارگيري شده است بـازاء هـر يكـصد بـسته يـا پاكـت كـه تحويـل                      

ها يا پاكتها بايد از      شود و بسته    بسته نمونه انتخاب و كنار گذارده مي       2شود   مي

هـاي   لم باشند و هرگز نمونه را از بسته       نقاط مختلف محموله انتخاب  شده و سا       

پاره و پاكتهاي آسيب ديده نبايد انتخاب كرد و تعداد بـسته يـا پاكتهـايي كـه در                 

  . بسته يا پاكت كمتر باشد 5شود نبايد از  يك محموله انتخاب و كنار گذارده مي

 هاي پودر آهـك نمونـه بـرداري هماننـد نمونـه       ـ از پاكتها و بسته 2 ـ 2 ـ 1 ـ 5 

هاي برنج با استفاده از به بو       برداري از كيسه  
7

گيرد و يـا از يـك لولـه           انجام مي  

 اينچ كه از كنار پاكت بداخل فرو برده و از يـك سـو بـه سـوي ديگـر               1/2بقطر  

پيش ببرند و سپس خارج كرده و آهك جمـع شـده در داخـل لولـه را در ظـرف                    

شود كه  ه سه نمونه اخذ ميكنند و باين ترتيب از هر بست      نمونه برداري خالي مي   

  .هر كدام در جهات مختلف طول بسته يا پاكت خواهد بود 

 ـ در موردي كه آهك بوسيله نوار نقاله يا باال بر مكانيكي تحويـل   3 ـ  2 ـ  1 ـ  5 

گردد بايد يك وسيله نمونه برداري مكانيكي كه قابل تنظيم به موقعيـت محـل                مي
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شود  ها باشد بكار برده مي     اني برداشت برداشت نمونه در عرض نوار تناوب زم      

.  

 ـ در مورد آهك زنده كه بصورت كلوخه و قطعات بزرگ توسـط   4 ـ  2 ـ  5 ـ  1 

محل نمونه برداري بايد طـوري انتخـاب شـود          , شود   كاميون حمل و تحويل مي    

ها  كه در هشت نقطه بفواصل يكسان از هم در سطح محموله قرار گرفته و نمونه       

  .تر از سطح برداشت شود   پايين سانتيمتر120از 

 ـ در محمولــه آهــك ريــز دانــه بــراي نمونــه بــرداري از لولــه   5 ـ  2 ـ  1 ـ  5 

 سانتيمتر استفاده خواهد شد و نمونـه        150گيري به قطر يك اينج و بطول         نمونه

شـود تـا از      در هشت نقطه از سطح بارگيري شـده برداشـت و جمـع آوري مـي               

هـا باشـد بـه آزمايـشگاه         نماينده مجموعه نمونـه   تركيب آنها نمونه متوسطي كه      

  .ارسال شود 

 ـ نمونه برداري از محموله آهك كه بوسـيله كـاميون و بـصورت     6 ـ  2 ـ  1 ـ  5 

كف صاف و )  ميليمتر  230*300(با استفاده از يك بيل      , شود   كلوخه تحويل مي  

, ني يـا كمتـر   به اين ترتيب كه از محموله هر كاميون پنج ت   . آيد   لبه گرد بعمل مي   

دو نقطه انتخاب كرده و از هر نقطه دو پيل و اگر ظرفيت بارگيري كاميون بـيش                 

از پنج تن است از چهار نقطه مختلف چهار بيـل از هـر نقطـه از محمولـه نمونـه                     

  .شود  برداري مي

  :ها   ـ بسته بندي و عالمت گذاري نمونه7 ـ 2 ـ 1 ـ 5 

, يك محموله بايد آنها را روي هم انباشـته        هاي    باالفاصله بعد از برداشت نمونه    

 كيلو گرم از آنرا جدا   14بهم زده و بعد از يكنواخت شدن بطريقه تقسيم حداكثر           

هر يك از ظرفهـا     . كنيد و در سه ظرف تميز و خشك قرار داده مهر و موم كنيد               

  :داراي برچسبي خواهد بود كه مشخصات كاال را معلوم كند 

خ ارسال ـ تاريخ دريافت ـ ساعت و تاريخ نمونه بـرداري     شماره محموله ـ تاري 

شود و يكي از اين سه ظرف جهـت          ـ نام نمونه بردار و برچسب مذكور ذكر مي        

شود و دو ظـرف ديگـر در صـورت لـزوم بـه            آزمايش به آزمايشگاه ارسال مي    
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آزمايش مجدد به فروشنده و يا در صورت بروز اختالف به آزمايـشگاه معتمـد               

  .اهد شد ارسال خو

  ها به آزمايشگاه  ـ انتقال نمونه3 ـ 1 ـ 5 

ها را بايد طبق دستورالعمل زير جمع آوري و جهت اجراي آزمايـشها بـه                 نمونه

  .آزمايشگاه ارسال دارند 

 16هاي درشـت را بايـد بخـوبي بـا هـم مخلـوط كـرده و          ـ نمونه 1 ـ  3 ـ  1 ـ  5 

ه اسـت بنحـوي تقـسيم و جـدا          كيلوگرم از نمونه كه نماينده مواد درشت محمول       

  .كرده و انتخاب كنيم 

گيري مواد نامحلول غيرقابـل قبـول نيـز در آزمايـشگاه              اگر طبق قرارداد اندازه   

 كيلوگرم نمونه عالوه بر نمونه فـوق بطـور جداگانـه انتخـاب              4اجرا خواهد شد    

  .خواهد شد 

   ـ روش آزمون 6 

   ـ آماده كردن نمونه براي آزمايش1 ـ 6 

 ـ نيمي از نمونه يك كيلوگرمي كه در آزمايشگاه دريافت شده است را 1 ـ 1 ـ 6 

8 6بكوبيد واز الك شماره     
هـا بهتـر     براي كوبيدن و نرم كردن نمونـه      .  بگذرانيد   

. است از آسياب مكانيكي استفاده شود و گرنـه هـاون بكـار بـرده خواهـد شـد                    

درپوش دار محفـوظ    هاي آسياب شده را بخوبي مخلوط كرده و در ظرف            نمونه

  .از هوا نگهداري كنيد 

 گرم از نمونه كه بشرح فوق آماده شده است را بطوري بـساييد  50 ـ  2 ـ  1 ـ 6 

 استاندارد  100كه از الك شماره 
9

 عبور كند براي ساييدن از آسياب مكانيكي و 

گرد نرم به دست آمده را در ظـرف         . اي يا چيني استفاده كنيد       يا از هاون شيشه   

اي دهن گشاد  شهشي
10

  .دار نگهداري كنيد  درپوش

 ـ در صورتيكه بايد تركيبي از چند نمونه برداشت شده جهت اجـراي   3 ـ  1 ـ  6 

هايي كه كـامال     آزمون از نمونه  , آزمايش بكار برده شود نسبت به اختالط اقدام         

  .اند انجام گردد   گذرانيده100ساييده شده و از الك شماره 

  زين جهت اجراي آزمون  ـ تو4 ـ 1 ـ 6 
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 از هر يك از نمونه هايي كه براي آزمايش در نظر گرفته ميشود سريعأ و بدون                

اينكه نمونه بمدت زياد با هوا مجاور شود مقدار مورد نياز هـر يـك از آزمونهـا                  

  .توزين خواهد شد 

   ـ تعيين مقدار اكسيد كلسيم موثر5 ـ 1 ـ 6 

هـاي آهـك زنـده و آهـك آب ديـده              نمونـه   منظور از تعيين مقدار آهك موثر در      

گيري آن قسمت از نمونه تحت آزمون اسـت كـه در شـرايط آزمـايش بـا                   اندازه

  .كند  روش قند در واكنش مربوط شركت مي

 100اي از كاال است كه قبال تاحد قابـل عبـور از الـك شـماره       نمونه آهك نمونه 

 تـا   68(رجه سلسيوس      د 25 تا   20ساييده و نرم شده باشد حرارت آزمايشگاه        

  .در نظر گرفته شده است )  درجه فارنهايت 76

   ـ مواد و لوازم مورد نياز2 ـ 6 

  : نرمال اسيد كلريدريك 0/18 ـ محلول 

 ميلي 100 را در  1/19 ميلي ليتر اسيد كلريدريك غليظ با وزن مخصوص          15/7 

اخته شـده و  تر از ميزان فـوق سـ   محلول بايد كمي قوي. ليتر آب مقطر حل كنيد      

  .سپس با تيتراسيون غلظت دقيق محلول را تنظيم نماييد 

 گرم كربنات سديم خالص بـا اسـتفاده از          0/85 تيتراسيون محلول فوق بوسيله     

انديكاتور متيل اورانژ تا حصول رنگ كلي انديكاتور ادامـه خواهـد داشـت و در                

دن آب مقطـر و     صورتيكه محلول آماده شده غليظتر از ميزان فوق باشد با افزو          

 0/85كننـد تـا اينكـه بـراي          اگر رقيق باشد با اسيد كلريدريك غلظت را تنظيم مي         

  . ميلي ليتر از اسيد مصرف شود 90/0گرم كربنات سديم 

 گرم از نمونه بكار برده باشند هر ميلـي          0/5 در صورتيكه براي اجراي آزمون      

درصد اكسيد كلـسيم     1/0 نرمال معادل    0/1782ليتر از محلول اسيد كلريدريك      

11
 هيدروكسيد كلسيم 1/37 و يا 

12
  .  منظور خواهد شد 

رسد بايد قـبال جوشـانيده شـده و در            آب مقطري كه در اين كار به مصرف مي        

  .ظرف سربسته خنك كرده باشند تا فاقد گازكربنيك محلول باشد 

   ـ آب مقطر بدون گازكربنيك



١٦

   درصد4 ـ انديكاتور فنل فتالئين 

  . درصد حل كنيد 95 ميلي ليتر الكل اتيليك 100رم فنل فتالئين را در  چهار گ

 ـ قند ني شكر 
13  

  .براي آزمون آهك زنده :  ـ دستور كار 3 ـ 6 

اي كه براي اجراي آزمون تهيه شده است در يـك    گرم از نمونه0/5 ـ  1 ـ  3 ـ  6 

 250ن مـاير    شيشه ساعت توزين كرده و با استفاده از يك قلم مو دقيقأ بـه ارلـ               

انـد    ميلي ليتر آب مقطر بـدون گازكربنيـك در آن ريختـه            10ميلي ليتري كه قبال     

  .كنند و بالفاصله در ارلن ماير را بپوشانيد  وارد مي

 آب مقطر بدون گاز كربنيك بهتر است در داخل ارلن مـاير قـبال ريختـه باشـند                   

ا ريخـتن آب    زيـر . مخصوصأ اگر نمونه مورد آزمايش نمونه آهك زنـده باشـد            

بعد از واردكردن نمونه در ارلن ماير توام با پيدايش قطعات بهم پيوسته خمير و   

سـازد و اگـر نمونـه آهـك در آب            گرد خواهد بود كه كار انحالل را مـشكل مـي          

ريخته شود انحالل ذرات گرد با پخش شد آن در آب بخوبي و با سرعت انجـام                 

آهك خود به انحـالل     ))  فرونشاندن   ((خواهد گرفت و در مورد آهك زنده پديده         

  .سرعت خواهد بخشيد 

 ـ درپوش ارلن ماير را برداريد و آنرا روي گرم كن برقي قرار داده و 2 ـ 3 ـ 6 

 ميلي ليتر آب مقطر جوشان در ارلـن مـاير وارد كنيـد و در حاليكـه                  50بفوريت  

 و مدت يك چرخانيد منتظر باشيد تا محلول داخل آن بجوش آيد        ارلن ماير را مي   

  .دقيقه در حال جوش و بهم زدن نگهداريد تا انحالل بطور كامل صورت گيرد 

 ـ ارلن ماير را از روي گرم كن برداريد و سـپس درپـوش آنـرامحكم كـرده در                   

حمام آب سرد قرار دهيد تا خنـك شـده و حـرارت آن برابـر بـا حـرارت اطـاق                      

  .آزمايشگاه شود 

 گـرم قنـد     17 تا   15ز كربنيك در آن ريخته و        ميلي ليتر آب مقطر بدون گا      50 ـ  

ني شكر در ارلن ماير وارد كنيد و درپوش را در جاي خود محكم كرده بـشدت                 

 دقيقـه يكبـار محلـول را     5 دقيقه بحال خود بگذاريد و هـر         15تكان دهيد و مدت     
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مدت مجاورت   . خوب بهم بزنيد    
14

 20 دقيقه كمتر و يا بيش از 10 با قند نبايد از  

  .ه باشد دقيق

 ـ در ارلن ماير را برداريد وبا آب مقطر بدون گازكربنيك در داخل ارلن بشوييد             

  .و اطراف بدنه ظرف را نيز شستشو دهيد 

 ميلـي  100 قطره محلول انديكاتور فنل فئالئين افـزوده و از يـك بـورت    5 تا  4 ـ  

زودن  نرمال آماده شده است بـا افـ  0/7182ليتري كه با محلول اسيد كلريدريك      

  .محلول اسيد تيتراسيون را انجام دهيد 

  . ـ تيتراسيون را ميتوان همراه بابكار گرفتن يك بهم زن مكانيكي انجام داد 

 درصد از محلول اسيد كه براي تيتراسيون مـصرف          90 ـدر عمل بهتر است كه      

خواهد شد يكباره از بورت داخل ارلن ماير كرد و سپس بعد از تكان دادن شديد 

سيون را بسرعت تا اولين تغيير رنگ كامل انديكاتور ادامه داد بـدون اينكـه               تيترا

  .هاي بعدي توجه شود  به تغيير رنگ

 در صورتيكه آزمايش كننده به كيفيت آهك مورد آزمايش آشنايي قبلي ندارد و             

هاي ارائه شده تغييرات زيادي داشـته اسـت بهتـر       يا درصد آهك موثر در نمونه     

دماتي براي تشخيص تقريبي حجم اسيدي كـه بايـد مـصرف       است يك آزمون مق   

  .شود بعمل آورند 

  :براي آزمون آهك آب ديده :  ـ دستور كار 4 ـ 6 

 كليه عملياتي كه در آماده كردن محلول براي تيتراسيون در مـورد آهـك زنـده                

  :گفته شده در مورد آهك آب ديده اجرا خواهد شد مگر عمليات زير 

 ميلي ليتر آب مقطـر جوشـان    50ل مورد آزمايش و افزودن      گرم كردن محلو   (( 

كـه از برنامـه كـار حـذف         .)) و جوشانيدن و سردكردن محلول تا حرارت اطاق         

  .خواهد شد 

 ـ محاسبه اكسيد كلسيم موثر 1 ـ 4 ـ 6 
15  

و در مـورد آهـك      )) اكسيد كلسيم موثر    ((  در مورد آهك زنده نتيجه آزمون به        

  .شود  بيان مي)) كسيد كلسيم موثر هيدرو(( آب ديده به 



١٨

 تعداد ميلي ليتر اسيد كلريدريك استاندارد كه در تيتراسـيون بكـار رفتـه اسـت                

  .درصد كلسيم موثر را بيان مي كند 

 تعداد ميلي ليتر اسيد كلريدريك استاندارد كه در تيتراسـيون بكـار رفتـه اسـت                

 درصد هيدروكلسيم موثر 1/32ضرب در 
16

  .ند  را بيان مي ك

 ـ ارزيابي فرو نشستن 2 ـ 4 ـ 6 
17

   آهك زنده

 منظور از اين ارزيابي تعيين معياري است كه كيفيتـي از آهـك را در رابطـه بـا                   

سازد و در اجراي روش زيـر فعـال          خلوص و مراحل عمليات پخت مشخص مي      

  :بودن اهك بشرح زير تقسيم بندي شده است 

 دقيقه يا كمتر حـرارت را بـه   3مدت   آهكي كه در شرايط اجراي اين آزمون طي         

فعـل و انفعـال ظـرف     , افزايش دهد   )  درجه فارنهايت    104( درجه سلسيوس    40

  . دقيقه پايان گرفته و نمونه آهك با فعاليت عالي قلمداد خواهد شد 10

 درجه سلسيوس 40 آهكي كه در شرايط اجراي اين آزمون باال رفتن حرارت تا     

 دقيقه پايـان    20 تا   10نشان دهد فعل و انفعال ظرف        دقيقه   6 تا   3را ظرف مدت    

  .خواهد گرفت و تحت عنوان آهك نيمه فعال با فعاليت متوسط تلقي خواهد شد 

 درجه سلسيوس 40 آهكي كه در شرايط اجراي اين آزمون باال رفتن حرارت تا     

 دقيقـه  20 دقيقه نشان دهد پايان فعل و انفعـال بـيش از      6را ظرف مدت بيش از      

  شود انجامد و نمونه بافعاليت كم قلمداد مي ول ميبط

  : ـ اصول كار 3 ـ 4 ـ 6 

 فرونشاندن آهك يا خاموش كردن آن درنمونه هـايي از آهـك و تحـت شـرايط                 

شود تا زمان الزم براي خاموش شدن تعيـين شـود            كنترل شده بحدي تكرار مي    

حرارت در فواصـل  گيري  آيد اندازه و نظر به تغييرات جزيي كه در عمل پيش مي         

شـود كـه آزمـون بـراي         زماني ممكن است اختالف داشته باشـد و توصـيه مـي           

هرنمونه سه بار تكرار شود و ميـانگين درجـه حـرارت در هـر يـك از فواصـل                    

  .زماني مورد استفاده قرار گيرد 

  : شرايط كنترل شده كه در فوق اشاره شده شامل عوامل زير است 

   سرعت بهم زني
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   آب و نمونه آهك نسبت اختالف

   اتالف حرارتي در آزمون 

   اندازه ظرف مورد استفاده در آزمايش

   اندازه و شكل بهم زن 

   طرز قرار گرفتن بهم زن در داخل ظرف

   درشتي ذرات نمونه آهك 

  .شود   مقدار آهك كه در هر مرتبه آزمايش بكار برده مي

  : ـ دستگاههاي مورد نياز 5 ـ 6 

)  دور در دقيقه 50با تقريب (  دور در دقيقه 400با سرعت    ـ بهم زن مكانيكي     

كه داراي محوري از فوالد زنـگ نـزن          
18

بـوده و بـا يـك دسـتگاه رئوسـتا و يـا            

  .دهد مجهز باشد  ترانسفر ماتور كه كنترل سرعت را انجام مي

 ميلي ليتر از شيشه مقاوم به حرارت 665 ـ يك عدد ظرف دو جداره بظرفيت 
19

 

  . واشر و درپوش الستيكي و مجهز به

 ـ پايه و متعلقات آن براي نصب بهم زن و طرف دوجداره بطوريكه كامال ثابـت                

  .در جاي خود بمانند 

  

  

  

  

  

 ترمومتر با صفحه مدور     
20

 درجـه   100گيري حرارت بين صـفر تـا          براي اندازه  

  سلسيوس و قابل قرائت تا يك درجه 

   ترازوي آزمايشگاهي 

   اينچ با مخزن زيرين و درپوش8 به قطر دايره 6اره  الك استاندارد شم

   خردكن فكي يا هاون و دسته هاون فوالدي

   ساعت آزمايشگاهي



٢٠

   تاكومتر يا سرعت شمار

   قاشقك توزين صدگرمي

   ـ آماده كردن دستگاهها6 ـ 6 

  .بكار برده خواهد شد ) 2(و ) 1( دو دستگاه كامال مشابه شكل 

اي دو جداره درپوش دار براي فعل و انفعال          شيشه اين دستگاه شامل يك ظرف      

مورد نظر و يك دستگاه بهم زن مكانيكي با لوازم تنظـيم و شـمارش سـرعت و                  

  .يكعدد حرارت سنج خواهد بود 

 آهك زنده كه در دستگاه وارد شود بوسيله بهم زن مكانيكي كه مجهز به محور             

 با انحناي كـف ظـرف دو        بهم زني از فوالد زنگ نزن است و انتهاي آن متناسب          

شود و يك حرارت سنج  جداره بشكل دايره نيمه تمام خم شده است بهم زده مي         

  .كند  حرارت محيط را تعيين مي

 ظرف دو جداره كه بين دو جداره آن خالء اسـت داراي در پـوش السـتيكي دو                  

 اينچ و بقطر كمي     1/8تكه است كه از دو صفحه الستيكي گرد به ضخامت تقريبي            

صفحه اول درپوش داراي شكافي تـا مركـز         . رگتر از دهانه ظرف خواهد بود       بز

دايره و براي عبور محور بهم زن و حـرارت سـنج خواهـد بـود و روي صـفحه             

دوم كه داراي شكاف نظيـر صـفحه اول و يـك سـوراخ مناسـب بـا عبـور ميلـه                  

گيرد كه شكاف دو صفحه با هم زاويـه قائمـه       حرارت سنج است طوري قرار مي     

بسازند و يك چوب پنبه الستيكي براي تنظيم فاصله حرارت سنج از كف ظـرف               

  .و ميله بهم زن پيش بيني خواهد شد 

 نشان داده شده است ولي مهار كردن ظرف دو جداره و            2 هر چند كه در شكل      

بهم زن مكانيكي و تثبيت قرار گرفتن اجزاء متـشكله دسـتگاه و فواصـل اجـزاي                 

و اتصاالت الزم بايد بكار برده شـده و در شـروع هـر              مزبور حائز اهميت است     

آزمون مورد بررسي قرار گيرد و نيز فاصله ميله بهم زن از طرفين جدار داخلي 

  . اينچ بايد منظور شود 1/8 و 1/4و كف بهم زن بين 

 گرم براي انتقال نمونه آهـك پـودر يـا آهـك      100ظرفيت  ,  ضمنأ يكعدد قاشقك    

  .رف فعل و انفعال مورد نياز خواهد بود زنده خرد شده به داخل ظ
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   ـ دستور كار7 ـ 6 

  : آزمون با رعايت مراحل زير بعمل خواهد آمد 

 دور در  40050 دقيقه با سرعت     5 بهم زن مكانيكي را راه اندازي كنيد تا مدت          

  .دقيقه بگردش در آيد وسپس متوقف سازيد 

 درجـه  76(لـسويس   درجـه س   25 ميلـي ليتـر آب مقطـر بـا حـرارت             500 قريب  

  .آماده كنيد ) فارنهايت 

 ميلي ليتر از آب مقطر را در ظرف دو جداره كه در زير ظرف آزمون گفته                400 

 درجـه سلـسيوس بـا اخـتالف         25خواهد شد بريزيد و حرارت داخل ظرف بايد         

  .حداكثر نيم درجه قرائت شود و بهم زن را راه اندازي كنيد 

آمـاده شـده   ) 3 ـ  2 ـ  5( بشرح گفته شده در بند  گرم از نمونه اصلي را كه100 

در قاشوقك نمونه برداري توزين كـرده و بـدقت در ظـرف آزمـون وارد         . است  

كنيد و هرچه زودتر كه ممكن باشد نمونه را با آرامي تمام جلو برانيد بطوريكـه                

  . ثانيه وقت نگيرد 10اين عمل بيش از 

  . ساعت آزمايشگاهي را راه اندازي كنيد 

 درپوش را در جاي خود نصب كرده و حرارت سنج را نيز جاي خود قرار دهيد     

 ثانيه از وارد كردن نمونه به داخـل ظـرف درجـه حـرارت را                30درست بعداز   . 

 دقيقه و سپس در فواصل      5 ثانيه تا    30قرائت و يادداشت كنيد و در فواصل هر         

 قرائـت متـوالي   يك دقيقه تا دقيقه دهـم و سـپس تـا زمـاني كـه اخـتالف بـي دو           

در .  درجه بردس قرائت را ادامه دهيد  1/2بفواصل يك دقيقه اختالف حرارت به       

  . درجه تقريب رعايت خواهد شد 1/2قرائت درجه حرارت تا 

هاي درجه حرارت و زمـان   شود و درهر مرتبه قرائت  آزمايش سه بار تكرار مي    

ارت در هـر فاصـله      سپس از ارقام درجه حـر     . شود   قرائت به دقت يادداشت مي    

واحد زماني در سه بار آزمايش متوالي بدست آمده است ميانگين را محاسبله و          

  .يادداشت نماييد 
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 زمان خاتمه فعل و انفعال يا زمان تكميل فرونشيني آهك           
21

مدت زماني است كه    

گيري  شود و حرارت اندازه به اولين قرائت از سه قرائت پي در پي نهايي ختم مي     

ن محيط بعنوان حرارت نهايي فعل و انفعال شده در اي
22

  . ثبت خواهد شد 

 تفاضل ميانگين حرارت در سومين دقيقه اول از حرارت اوليه دسـتگاه افـزايش              

حرارت در سومين دقيقه آزمايش است و تفاضل ميانگين نهـايي حـرارت توليـد               

شده از حرارت اوليه دسـتگاه افـزايش كلـي حـرارت             
23

ا  در فرونـشيني كامـل ر   

  .دهد  بدست مي

 با رسم يك منحني تغييرات درجه حرارت برحسب زمـان كـه در محـور طولهـا                 

ها زمان قرائت برده شود مقادير زير را ميتوان          درجه حرارت و در محورعرض    

  :استنباط كرد 

   افزايش درجه حرارت در دقيقه سوم- الف 

   افزايش كلي حرارت در فرونشيني كامل- ب 

  رونشيني ج ـ زمان تكميل ف

 ـ تعيين مقدار مواد نامحلول غير قابل قبول8 ـ 6 
24

  در آهك زنده

 اين آزمون بمنظور تعيين كل مواد محلول كه قسمت قابل توجه آنرا ئيدروكسيد             

, سـنگ ريـزه     , دهد نخواهد بود بلكه هدف تعيـين مقـدار شـن             كلسيم تشكيل مي  

  .ت ماسه و مواد زبري است كه همراه با سنگ معدن بوده اس

گرفتگي الكهاي شـن گيـر و مزاحمـت         )) مواد نامحلول غيرقابل قبول     ((  فراواني  

. سـازد   ها و دستگاههاي انحالل آهك را فراهم مي        در تميز كردن پيايي حوضچه    

هيچگونه رقم بندي و تفكيك انـدازه و دانـه بنـدي شـن و ماسـه از نظـر قابليـت             

ها از وسايل مزبـور و ورود        انهدريافت يا اخراج از طريق شن گيرها و ياعبور د         

هاي انحالل مطرح نخواهد بود زيـرا ايـن موضـوع بـستگي بـه                آنها در حوضچه  

ها و مـواد زايـد و وزن مخـصوص آنهـا از يـك طـرف و غلظـت و                      درشتي دانه 

ويسكوزينه محلول شير آهك يا آب آهك تهيه شده و مقدار آهك اسـتفاده شـده    

  .ني در سيستم ارتباط خواهد داشت ها و نحوه بهم ز در تهيه اين محلول
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هاي سيـستم مـصرف      هاي قابل عبور از الك     ها بر دانه    بنابراين تفكيك دانه بندي   

هاي مورد استفاده براي جلوگيري از عبـور آنهـا ممكـن             كننده و مشخصات الك   

  .است از نظر دانه هايي كه داراي درشتي مشخص باشد توصيه گردد 

  :رد نياز  ـ دستگاههاي مو1 ـ 8 ـ 6 

  :لوازم و دستگاههاي زير مورد نياز خواهد بود 

 دور در دقيقـه مجهـز بـه محـور           600 تا   250 بهم زن مكانيكي با سرعت متغير       

ميتوان ازبهم زن مكانيگي كه در آزمون فرونشـستن    ( بهم زني از فوالد زنگنزن      

  ).آهك زنده بكار رفته استفاده كرد 

فوالد زنگ نزن از (  ميلي ليتري فلزي 600 بشر 
25
:  

  هاي الزم براي نصب بهم زن   پايه و بست و گيره

هـاي مـدور و بـست و      ـ براي نصب بهم زن و بشر پايه بـا ميلـه مناسـب گيـره            

هاي آزمايشگاهي كه بتوانند مجموعـه بـشر و بهـم زن را در حالـت ثـابتي                   گيره

  ).نگهداري نمايد مورد نياز خواهد بود 

   ترازو

قاشـقك مـورد    (  گـرم از آهـك       125اي در حـدود      اشتن نمونه  قاشقك براي برد  

  ).استفاده در آزمون قبلي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد 

   خرد كننده فكي يا هاون فلزي با دسته هاون 

   اينچ با درپوش و كپه3 و بقطر 30 الك استفاده شماره 
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شود كه آزمون سـه   واهد آمد و توصيه مي    اقدامات بشرح و مراحل زير بعمل خ      

  .بار تكرار شده و ميانگين نتايج بدست آمده گزارش شود 

 چنانكه اشاره شد دستگاه بهم زن همان است كه در آزمـايش قبلـي بكـار بـرده        

ها درايـن آزمـايش بزرگتـر از نمونـه قبلـي اسـت               شد و نظر باينكه درشتي دانه     

ار برده شود ونيز فاصله محور بهم زني بجاي دو طرف دو جداره بشر فلزي بك  

  . سانتي متر تنظيم خواهد شد 1/5از كف بشر 
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 گرم از نمونه اختصاصي كه براي اين آزمون ارسـال شـده را خـرد كنيـد                500 

اينچ عبور كنـد نمونـه الـك شـده را جمـع آوري و                3/8بطوريكه كليه آن از الك      

  .خوب مخلوط كرده و يكنواحت نماييد 

 درجه سلسيوس 150 را همراه با كپه آن در گرمخانه        30دارد شماره    الك استان 

بمدت يك ساعت قرار دهيد و سپس در دسيكاتور خنك كرده و وزن الـك را تـا                  

  .حد دسي گرم تعيين كنيد 

 ميلي ليتـر    375 درجه سلسيوس آماده كنيد و       25 ميلي ليتر آب با حرارت       500 

 دور در دقيقه راه    250زن را با سرعت     از اين آب را دربشر فلزي بريزيد و بهم          

  .اندازي كنيد 

  . گرم از نمونه را روي قاشوقك وزن كرده و در بشر فلزي وارد كنيد 125 

هـاي اهـك آغـاز گرديـد بـآرامي سـرعت بهـم زن را                 بمحض اينكه شكفتن دانـه    

 درجـه  50 تـا  40 در در دقيقه برسـد و حـرارت        600 تا   550افزايش دهيد تا به     

اال خواهد رفت و افزايش درجه حرارت تا اين حد نشانه آن است كه              سلسيوس ب 

  .شود  آهك بخوبي خاموش مي

 مالحظه كنيد كه اگر آهك خشك در زاويه بين بدنه و ديـواره بـشر فلـزي گيـر                    

كرده اسـت بـا اسـتفاده از يـك ميلـه بهـم زن و بـدون متوقـف كـردن دسـتگاه                        

  .قسمتهاي چسبيده را جدا سازيد 

 دقيقه ادامه خواهد داشت سپس دستگاه را متوقف 20ير آهك بمدت  بهم زدن ش 

  .كنيد 

 شير آهك بدست آمده را بتدريج روي الك وزن شده كه كپه آنرا جداكرده و در  

ايد وارد كنيد و هر قسمت كـه وارد شـد بعـد از عبـور      كنار دستشويي قرار داده 

ه مـواد داخـل بـشر       شير آهك بقايا را با دوش آب شستشو دهيد و وقتي كه كلي            

روي الك باقيمانده روي الك را بادوش آب شسته و از زير الك بقاياي آب را با                 

 درجـه  105الـك را روي كپـه آن قـرار داده و در گرمخانـه     . حوله خشك كنيـد    

  .سلسيوس بمدت يكساعت خشك كرده و وزن مجموعه را مجددا بدست آوريد 
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  : قابل قبول بترتيب زير محاسبه ميشود  مواد نامحلول غير

١٠٠)*١٢٥/باقيمانده روي الك = ( درصد مواد نامحلول غير قابل قبول 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1- Quicklime  

2-Hydrated lime  

3- water stability  

4-Lime - soda softening method   
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5-Hydrated Lime  

6-Dry Feeders   

7- Grain sampling tube  

8- No . 6 standard sieve   

9- No . 100 standard sieve   

10-Specimen jar   

11-Cao   

12- Ca(OH)2  

13-can suger   

14-Reaction time   

15-Available calcium oxide   

16- Available calcium Hydroxide   

17-Slacking Rate   

18- Special Stainless - steel strirring rod   

19-Heat - Resistant Dewar glass flask   

20-Thermometer dial type  

21-Total Active slacking time   

22-Final Reaction time  

23- Total Temperature rise  

24-Objectable insoluble matters   

25-Stain lees steel   
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