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 به نام خدا
 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 بره را )رسمی( ایرران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

ز و مؤسسرات کرنظرران مراصراحب ،ارشناسان سرازمانکب از کمر یفن یهاونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیرط تولیو با توجه به شررا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننردگان، کننردگان، مصرر کدیصراحبان حرو و نفرع، شرامل تول ۀت آگاهانره و منصرفانکو تجاری اسرت کره از مشرار یفناور

س ینروشیشرود. پردولتری حاصرل مریو غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افرت یشرود و پرس از دریمربوط ارسرا  مر یهاونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

ایران چرا  و ( ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننرد یه میرن شرده تهیریت ضروابط تعیرنیز با رعا صالحذیمند و عالقه یهاه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینوشیپ

ب، یرن ترتیشرود. بردچرا  و منتشرر می ایرران یملر ب، بره عنروان اسرتانداردیو درصرورت تصرو یبررسر ،طرح یملدرکمیته 

اسرتاندارد مربروط  یملر ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  راتمقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شودیل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

 2(IEC) الکتروتکنیرکالمللی کمیسیون بین ،ISO(3( استاندارد یالمللنیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 

در کشرور  CAC(9( کمیسیون کدکس غراایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

ن یشرور، از آخررکخرا   یهایازمنردیو ن یلرکط یایران ضرمن ترروجه بره شررا یمل ین استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

 شود.گیری میبهره یالمللنیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یهاشرفتیپ

کنندگان، حفر  سرالمت ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضر یاجررا، یو اقتصراد یطیمحسرتیت محصروتت و مالحظرات زیرفکینران از ی، حصرو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبرار یملاستانداردهای 

و  یصرادرات یاتهراکاسرتاندارد  یشرور، اجرراکمحصروتت  یبررا یالمللرنیبر یتواند به منظور حف  بازارهرای. سازمان مکند

ها و مؤسسرات فعرا  در نندگان از خدمات سازمانکبه استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبنددرجه

هرا و گاهآزمون، یطیمحسرتیت زیریت و مردیرفکیت یریمرد هایسامانه یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

د ییرها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظرام ت گونه سازماننیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (واسنجی)مراکز واسنجی 

ها نظارت رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ ت یط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامی یابیران ارزیت ایصالح

 یبررا یاربردکرقرات یانجرام تحقار فلزات گرانبهرا و ین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیب وسایلج یکند. ترو یم

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«راهنما - یکارو گچ یبتن یی،سطوح بنا یزکاریتم هاییوهانتخاب ش»

 رئیس:
سید کلبادی، سید مهدی

سازه(-عمران)کارشناسی ارشد مهندسی 

سمت و/یا محل اشتغال: 
شرکت آب منطقه اى گلستان

دبیر:
 تقی، سید میردیلمی

(عمران-)مهندسی عمران

شرکت کارکیا پویان زیما

)اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

انتظاری هرسینی، اعظم

 )دکتری زمین شناسی(

کرمانشاه دانشگاه پیام نور

الوند، رمضانعلی

(سازه-مهندسی عمران ارشد کارشناسی)

ای گلستانشرکت آب منطقه

تات هشت تیکه، ولی

(عمران-)کارشناسی مهندسی عمران

مکانیک خاک استان گلستان آزمایشگاهشرکت 

محمدرضا، حسینی

(سازه-مهندسی عمرانارشد )کارشناسی 

ای گلستانشرکت آب منطقه

حشمتی، مسعود 

سازه(-)دکتری مهندسی عمران

شهرداری سنقر

 رضایی، محمد 

)کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست(

شرکت آب و فاضالب گلستان

 سید کلبادی، سید محمد 

زلزله(-)دکتری مهندسی عمران
شرکت کارکیا پویان زیما

 کولیوند، فرشید 

)دکتری مکانیک سنگ(

دانشگاه لرستان

 گلستانی، علیرضا 

ژئوتکنیک(-مهندسی عمران)کارشناسی ارشد 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان

 شعبانی، بهروز

)کارشناسی مهندسی عمران(
ای گلستانشرکت آب منطقه
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 سمت و/یا محل اشتغا : ترتیب حرو  الفبا()اسامی به اعضا: 

 عباسی، امیر

 قدرت(-برق )مهندسی
 شرکت شارآبراهان مهراز

  

 محمدی، صابر

 )دکتری شیمی نفت(

 پژوهشکده نفت

  

  ویراستار:

 عباسی رزگله، محمدحسین

 سرامیک(-)کارشناسی مهندسی مواد

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان 

 ز گفتارشیپ

 3 هد  و دامنۀ کاربرد 3

 2 الزامیمراجع  2

 2 اصطالحات و تعاریف 1

 1 اصو  کلی 5

 5 تیه فیو توص ییشناسا 9

 5 دار شدنگرفتگی و لکهشناسایی خاک 9

 9 اریانتخاب مع 9

 9 یزکاریتم یهاروش 4

 5 آزموننواحی  5

 38 آزمونهای شیوه 38

 38 ارزیابی 33
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 گفتارپیش

نرویس آن در کره پریش« راهنمرا - یکرارو گچ یبتنر یی،سطوح بنا یزکاریتم هاییوهانتخاب ش»استاندارد 

اجالسریه کمیترۀ ملری  مرینصرد و چهرل و هشرتهفتهای مربوط تهیه و تدوین شده است، در کمیسیون

تصویب شد. اینک این اسرتاندارد  33/33/3159مورخ های ساختمانی مهندسی ساختمان و فراوردهاستاندارد 

و تحقیقات صنعتی ایران، مصروب  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1به استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193بهمن ماه 

سراختار و شریوۀ  -ملی ایرران )استانداردهای 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ۀهای ملی و جهرانی در زمینرتحوتت و پیشرفت باحف  همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشرنهادی کره نلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قررار  توجره مربوط مورد های، هنگام تجدیدنظر در کمیسیوناین استانداردها ارائه شود تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: که برای تهیهمنبع و م خای 

ASTM E1857: 1997 (Reapproved 2013), Standard guide for selection of cleaning techniques 

for masonry, concrete, and stucco surfaces 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

3 
 

 

 راهنما - 2یکارو گچ یبتن ،6ییسطوح بنا یزکاریتم هاییوهانتخاب ش

در صورت مواجهه با چنین مواردی،  .این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده استدر  -هشدار

 مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

 هدف و دامنۀ کاربرد 6

 و  1زدایریهرای لکرهشریوهانتخراب و ارزیرابی  هرایی بررایهد  از تدوین ایرن اسرتاندارد ارائره روش 6-6

ممکرن  9و گرافیتی 9های رنگیاز بین بردن رنگ، روکشکاری است. از سطوح بنایی، بتنی و گچ 5گیریخاک

 اسرتانداردباشد. ساخت و سازهای جدید از محردوده ایرن  استاندارداست نیازمند اقداماتی فراتر از حیطۀ این 

 .مستثنی هستند

یا پیشنهادی برای اصرالح  دار شدنلکهیا  گرفتگیخاکادعایی برای پرداختن به دتیل  استاندارداین   6-2

 آمیزی مکرر ندارد.آلودگی یا رنگ

بهترر مدنظر باشرد،  9تاریخی ارزشمندیا  یفرهنگآثار هنری، معماری،  جایی که کار بر روی سطوحدر  6-9

 .است از راهنمایی متخصصان استفاده شود.

دیده یرا ادعایی برای از بین بردن و جایگزینی تعمیرات پیشین، تعمیرر سرطوح آسریب استاندارداین   6-4

 .کاری نداردهای مربوط به ظاهر سطوح مصالح بنایی، بتنی و گچنظمیسایر بی

 مراجع الزامی 2

 .ها ارجاع داده شده اسرتصورت الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعردی آن تجدیردنظرهرا و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

                                                 

3- Masonry surface 

2- Stucco surfaces 

1- Removing staining 

5- Removing soiling 

9- Coatings 

9- Graffiti 

9- Historic significance 
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 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ASTM C119, Terminology Relating to Dimension Stone 

 ASTMاسرتاندارد  با اسرتفاده از هنامواژه – یساختمان یسنگ ها: 3158، سا  4224استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

C119   تدوین شده است. 2008در سا 

2-2 ASTM C1232, Terminology of Masonry 

2-3 ASTM D4262, Test Method for pH of Chemically Cleaned or Etched Concrete Surfaces 
2-4 ASTM E631, Terminology of Building Constructions  

 و تعاریف اصطالحات 9

 ASTM C119، ASTM C1232 استانداردهای در در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائه شده

 .رودمیکار هباصطالحات و تعاریف زیر نیز  ،ASTM E631و 

9-6   

 روکش

coating 

 است. گریهد  د ای 1دوام شیافزا ،2ییبایبهبود ز یبرا 3شدهآمیزی رنگ ای زیسطوح تم ازاستفاده 

9-2  

 یآلودگ

contaminant 

 .نفوذ کرده باشدبه سطح  5ناخواستهکه به صورت  یماده خارج

9-9  

 جوهر نمک

muriatic acid 

 .است 2آهن یهایکه اغلب شامل ناخالص 3کیدروکلریه دیاس

                                                 

3- Pigmented surface 

2- Aesthetic improvement 

1- Enhanced durability 

5- Intentionally 
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9-4  

 آب زپاشیرافشانه 

nebulized water spray 

 .شودیم دهیپاش 1زیر یهاکه از ناز  یکردن با ذرات آب زیتم

9-5  

  یآلودگ زکنندهیتم یهاسامانه

poultice 

 .است ریخم لیتشک یمخلوط با پودر برا عیچند ما ای کیمتشکل از 

9-1  

 گرفتگیخاک

soiling 

  .است یسطح ی5هاندهیآت گرید ای پودرهای ریز ای ازتیه

9-7  

 گرفتگیپوسته سخت خاک

soiling crust 

 9زیررین تیرهها ممکن اسرت بره کامل پوسته ای یجزئ 9ی. جداسازیسخت سطح یهاهیخاک در ت 9انباشت

 .بزند بیآس

9-8  

 دار شدنلکه

staining 

 .که به سطح نفوذ کرده است یآلودگ

                                                                                                                                                         

3  - Hydrochloric acid 

2- Iron impurities 

1- Fine nozzles 

5- Contaminants 

9- Accumulation 

9- Detachment 

9- Substrate 
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9-3  

 سطح

surface 

 است. یکارگچ ایبتن  ،ییمصالح بنا 3نمایان سطح

 صول کلیا 4

برردن  نیاز بر ،ییبایمتعدد از جمله بهبود ز لیبه دت ،یکاربتن و گچ ،ییسطوح مصالح بنا یزکاریتم 4-6

 یهاوهیش یابیو ارز آزمونانتخاب،  یبرا استاندارد نی. اشودانجام میسطح  یسازنگهداشت و آماده ،2یآلودگ

 .ارائه شده است دار شدنلکهو  گرفتگیخاکآلودگی ناشی  رفع به منظور کردن زیتم

و  های مکانیکی و الکتریکریسامانه ،مانیبر مصالح ساخت مضر اتتمیزکاری ممکن است اثرهای سامانه 4-2

 د.نمحل داشته باش هایجلوهو ، 1داخل و بیرون ساختمان های ساختمان، وسامانهسایر 

 ، احتیاط کرد.رای پاک کردن یا پاک نکردن لکهبها در برخی موقعیت 4-9

 باشد. 9در تعارض 5داشت تاریخیتواند با اهدا  نگهمیدر برخی موارد، تمیزی قابل ذکر است که  4-4

 1 الیه فیو توص ییشناسا 5

های ساخت و گزارشهمچنین، بهتر است پیش از انتخاب روش تمیزکاری، تیه مورد نظر شناسایی شود. بهتر است  -یادآوری

تاثیرگراار  ،شناسایی تیه و هرگونه اقدامات تزمی که ممکن است بر فرآینرد تمیزکراری پیشرنهادی باساز و سایر منابع مرتبط 

 .باشد، مورد بررسی قرار گیرد

 د:نتحلیل شو زیر،ی 9هاویژگی بررسیبرای  تیهزیرهای نمونهبهتر است    5-6

 اصلی اجزا 3ات معدنیترکیب  5-6-6

                                                 

3- Exposed face 

2- Removal of contaminants 

1- Building exterior interior 

5- Historic preservation 

9- Inconsistent 

9- Substrate 

9- Characteristics 
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 2ریزبافت  5-6-2

 1آب در حاللیت  5-6-9

 5اسید در حاللیت  5-6-4

 آب جاب  5-6-5

 9مقدار نمک محلو   5-6-1

 آزمرونانتخراب روش  بهتر استپردازد. برای انواع مصالح بنایی می آزمونهای به شرح روش ASTM هایاستاندارد -یادآوری

های . برای انطبراق برا تعرداد و انردازۀ نمونرهشودانجام میمناسب برای پروژه تمیزکاری پیشنهادی، بر اساس قضاوت مهندسی 

 ممکن است تغییر کنند. هاونموجود، آزم

 دار شدنلکهو  گرفتگیخاک)نوع( شناسایی  1

 ،تمیزکاری مناسرب در تعیین روش شوندروی سطوحی که باید تمیز  لکهخاک یا  اتشناسایی ترکیب  1-6

های تمیزکاری همیشره در روشبهتر است . شودانجام می آزمایشگاهممکن است در  . این شناساییاستموثر 

 مورد ارزیابی قرار گیرد. ،آزمون نواحی

 1انتخاب معیار 7

اهدا  عملکردی مربوط به تمیزکردن مصالح بنرایی، برتن بهتر است پیش از انتخاب روش تمیزکاری،  7-6

 کاری تدوین شود.یا سطوح گچ

 .ری باید بر عوامل زیر مبتنی باشدهای تمیزکاانتخاب روش 7-2

 سطح تمیزی مطلوب 7-2-6

 تمیزکاری سامانهکارآیی  7-2-2

 4های مرتبط و سطوح مجاور، مولفهتیهبر سطوح،  9مضر اثرات 7-2-9

                                                                                                                                                         

3- Mineralogical composition 

2- Microtexture 

1- Water solubility 

5- Acid solubility 

9- Soluble salt content 

9- Selection criteria 

9- Adverse effects 

4- Adjacent surfaces 
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مانردهای و دفرع پس 1سرازیآوری، خنثی، جمع2مانند مجاورت انسانی 3محیطیهای زیستدغدغه 7-2-4

 حاصل از تمیزکاری 

 های زمان و هزینهعاملمالحظات عملی دیگر مانند  7-2-5

 های تمیزکاریروش 8

مسروولیت تعیرین مزایرا و  استانداردندارند. کاربر این  5بر یکدیگر برتریهای تمیزکاری فهرست شده زیر لزوماً روش -یادآوری

کنندگان های مختلف تمیزکاری را در سطوح مربوطه به عهده دارد. در صورت لزوم با تولیدکنندگان و تامینمعایب دستورالعمل

جهیرزات تمیزکراری بررای اطمینران از کاری، سازندگان محصوتت تمیزکاری و تولیدکنندگان تمصالح بنایی، بتن یا سطوح گچ

 توانید مشاوره بگیرید.سازگاری تماس بگیرید. از متخصصان این امر نیز می

اشراره دارد لکره کردن خاک و و نرم  9متورم کردنبرای از بین بردن، ، بر قابلیت آب 9تمیزکاری با آب 8-6

کره رنرگ بره ممکن است هنگرامی 9کیآورد. سایش مکانیها از سطوح را فراهم میکه امکان از بین بردن آن

 شدت به سطح نفوذ کرده موثر باشد.

  گیرد:تمیزکاری با آب به واسطه عوامل زیر تحت تاثیر قرار می 4اثربخشی 8-6-6

در اشراره دارد. فشرار تجهیرزات معمروت در  38گیری شرده در نراز ، به فشرار انردازه5میزان فشار 8-6-6-6

بهترر آسریب ببیننرد.  33ها ممکن است به واسطۀ سرایشتیه. سطوح و است MPa 28تا  MPa 9/8محدوده 

توانرد برر میرزان فشرار تراثیر . موقعیت پمپ با توجه به ناز  میکند، حداقل فشار موثر را تعیین آزموناست 

 بگاارد.

( l/minبرحسرب لیترر برر دقیقره ) شستشرو از پمرپ بررای لروازم تامین شرده میزان جریان آب 8-6-6-2

ه مسرتلزم مهرار یرا کنترر  عملیات تمیزکراری کردر  minl 4/1/ 32رسانیآب باها شود. پمپگیری میاندازه

                                                 

3- Environmental concerns 

2- Human exposure 

1- Neutralization 

5- Aggressiveness 

9- Water cleaning 

9- Swell 

9- Mechanical scrubbing 

4 - Effectiveness 

5- Pressure rating 

38- Nozzle 

33- Abrasion 

32- Pumps delivering 
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 minl/ترا  minl 39/طور معمو  با تجهیزاتی که میزان جریان آب تمیزکاری موثرتر به است، موثرند. 3پساب
 شود.حاصل می ،کنندرا تولید می 18

ی، الگوهرای ای افشرانهپروانره . سررکندرا تعیین می تیهآب بر  پاشش میزانسر افشانه، اندازه و  8-6-6-9

د که بررای تمیزکراری مصرالح بنرایی، برتن و سرطوح کندرجه ایجاد می 58 درجه تا 39 2اینهای پرواافشانه

 ای بررا کمتررر از های پروانررههررای صررفر درجرره یررا افشررانه، نوک1. سرررهای لیررزریاسررتکرراری کارآمرردتر گچ

ای آسیب برساند. چرخش سرهای افشانه تیهتواند به کنند که میآب را تولید می 5جریان متمرکز ،درجه 39

سر افشانه از سرطح ترا حرد ممکرن بررای  نممکن است به سطوح آسیب برساند. باید نسبت به دور نگهداشت

کره نگهداشرته شرود  تیهاز  m 5/8 در فاصله ای باید، دقت شود. آب حاصل از سرهای افشانهموثرتمیزکاری 

داشته شود، ممکن است موجب از از دیوار نگه mm 398که در بر سطح نداشته باشد، اما هنگامی مضریتاثیر 

 بین رفتن سطح شود.

 های تمیزکاری با آبروش  8-6-2

تواننرد در ها از سطوحی که نمیر برای از بین بردن خاک یا دیگر رسوب 9های آبی ریزپاشافشانه 8-6-2-6

 مقاومت کنند، کارآمد است. 9برابر فشار آب بات یا تمیزکاری سایشی

 های چسبناک موثر است.افشانه آبی فشاری ر برای از بین بردن خاک 8-6-2-2

 7هامحدودیت 8-6-9

مربروط ای قهروهایجاد لکه داخلی،  آب به فضاهای 4شامل نفوذ ،مسائل مرتبط با تمیزکاری با آب 8-6-9-6

زیاد باشد، سطح ممکن  بسیار که فشار آباست. هنگامی 5رشد بیولوژیکی امکانو  مواد معدنی حاوی آهن به

 د.شوناستفاده  های فلزی برای سایش سطوحابزاراز بهتر است . است دچار سایش شود

تکیره دارد.  لکره زدودن خاک یرا رنرگهای شیمیایی برای انحال  و ، بر واکنش38تمیزکاری شیمیایی 8-2

                                                 

3- Control of effluent 

2- Fan-type spray tips 

1- Laser tips 

5- Concentrated stream 

9- Nebulized water spray 

9- Abrasive cleaning 

9- Limitations 

4- Intrusion 

5- Biological growth 

38- Chemical Cleaning 



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

4 
 

 

هرای گیررد. ترکیبمی بهرره 1هرا، اسریدها و قلیایی2هرای آلری، حال 3هاتمیزکاری شیمیایی از سرفیدکننده

ایرن  در دسترس هستند. 5های ضخیمع و ژ تمیزکاری که اغلب محصوتت اختصاصی هستند، به صورت مای

ها استفاده کرد. استفاده از مرواد شریمیایی همرراه برا آب موجرب توان برای از بین بردن رنگها را میترکیب

پس از تمیزکاری شریمیایی، بهتر است شود. در اکثر موارد، شیمیایی و حجم آب مورد نیاز می کاهش غلظت

آمیرزی عمیرو صرورت کره رنرگمواد پوششی، فرآیند حا  مواد زائد را در زمانی. انجام شودشستشو با آب 

 کنند.تر میگرفته باشد، به

برا  بهترر اسرت. محصروتت گیررد، بارها مورد درخواست قرار میهای تمیزکاری شیمیایی مناسباستفاده از ترکیب -یادآوری

، اسرتفاده 9های شستشرو، کاربرد، زمان تماس با سطح و شیوه9به لحاظ مناسب بودن، محافظت، رقیو بودن 9های سازندهتوصیه

 شوند. هماهنگ

 شیمیاییانواع مواد    8-2-6

 :8هاسفیدکننده 8-2-6-6

، روغرن، گرریس و سرایر 5آب در های سطحی محلو مناسب برای از بین بردن گرد و خاک، کثیفی، آلودگی

باشرد.  38توانرد اسریدی، قلیرایی یرا خنثریسرفیدکننده میهرای حرال  پرایر اسرت.موادرنگ آمیزی پیمانه

 شوند.های خنثی گاهی اوقات غیریونی نامیده میسفیدکننده

 :66های آلیحالل 8-2-6-2

هایی که محلرو  در آب و لکه 31ها، گریس، مواد قیری، روغن32کاریونهبتباقیمانده مناسب برای از بین بردن 

 نیستند.

محیطی و ایمنی مربوط به قابلیرت ها باید مطابو با تمام مقررات زیستهای آلی اغلب قابل اشتعا  هستند. آنحال  -یادآوری

                                                 

3- Detergents 

2- Organic solvents 

1- Alkalic 

5- Thickened gels 

9- Manufacturer’s recommendations 

9- Dilution 

9- Rinsing procedures 

4- Detergents 

5- Water soluble surface contaminants 

38- pH neutral 

33- Organic Solvents 

32- Caulking 

31- Bituminous materials 
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 مورد استفاده قرار گیرند.بودن اشتعا  و سمی

 :اسیدها 8-2-6-9

، 3مناسب برای از بین بردن گررد و خراک، کثیفری، آلرودگی سرطحی محلرو  در آب، روغرن، گرریس، دوده

. هنگام است های ناشی از آلودگی زیست محیطی، رشد بیولوژیکی و لکهبنیهای هیدروکر، باقیمانده2خاکستر

های اسریدی پرس از مانردهسرازی باقیبه حا  کامل یا خنثی های اسیدی، باید نسبتکنندهاستفاده از پاک

 اسرتاندارد آزمرونو مطابو با روش  سطح pHگیری فرآیند تمیزکاری اطمینان حاصل شود. این روند با اندازه

ASTM D4262 شود. هنگام ارزیابی انجام میpH سطح ،pH پیش از تمیزکاری و شستشرو برا آب بایرد  تیه

های اسیدی مورد استفاده قررار سازی قلیایی نیز گاهی اوقات همراه با تمیزکنندهمورد توجه قرار گیرد. خنثی

آب مورد اسرتفاده  1یونی محتوی، سطح pHبا آب از بین برود. عالوه بر  بهتر استهای حاصل گیرد. نمکمی

 نیز باید کنتر  شود.

 :هاقلیا 8-2-6-4

مناسب برای از بین بردن گرد و خاک، کثیفی، آلودگی سطحی محلو  در آب، روغن، گریس، دوده، خاکستر، 

. هنگام استفاده از است های ناشی از آلودگی زیست محیطی، رشد بیولوژیکی و لکهبنیهای هیدروکرباقیمانده

های قلیرایی پرس از فرآینرد مانردهیسرازی باقهای قلیایی، باید نسبت بره حرا  کامرل یرا خنثیکنندهپاک

اسرتاندارد  آزمرونسرطحی در تطرابو برا روش  pHگیری تمیزکاری اطمینان حاصل شود. این روند با انردازه

ASTM D4262 شود. هنگام ارزیابیانجام می pH ،سطحpH پیش از تمیزکراری و شستشرو برا آب بایرد  تیه

های اسریدی مرورد سازی قلیایی نیز گاهی اوقات همراه با تمیزکننردهمورد توجه قرار گیرد. شستشوی خنثی

 محترویسرطح،  pHعرالوه برر توان میبا آب از بین برود.  بهتر استهای حاصل گیرد. نمکاستفاده قرار می

 .مورد نظارت قرار دادنیز )برای شستشو( را یونی آب مورد استفاده 

 ی تمیزکاری با مواد شیمیاییهامحدودیت  8-2-2

در مورد تمیزکاری با مرواد  ،های مربوط به استفاده از تمیزکردن با آبتمام محدودیتبهتر است  8-2-2-6

 شیمیایی هم مورد توجه قرار گیرد.

که تجهیزات ریزپاش فشاری همراه با ترکیبات تمیزکننده شیمیایی مرورد اسرتفاده قررار هنگامی 8-2-2-2

گیرد، نسبت به انتخاب تجهیزات مناسب باید دقت شود. همچنین باید نسبت به استفاده از آب کافی برای می

                                                 

3- Soot 

2- Fly ash 

1- Ion content 
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 .م شودانجاهای رنگ حل شده روی سطوح دقت تزم های شیمایی و خاک و لکهماندهاز بین بردن باقی

شرود ممکرن اسرت موجرب داده شده اسرتفاده مری که برای سطوح جال 3های اسیدیکنندهپاک 8-2-2-9

 کاهش یا از بین رفتن جالی آن شود.

ممکن اسرت موجرب خراشریدگی یرا آسریب بره شیشره، سررامیک،  2های پایۀ فلورایدکنندهپاک 8-2-2-4

 ند.آلومینیوم یا سایر مواد فلزی شو

کننرده کن اسرت بره واسرطۀ تمراس مسرتقیم محلرو  پاکواکنش شیمیایی با سطوح مجاور مم 8-2-2-5

 اسیدی یا بخار حاصل از محلو  تمیزکننده ایجاد شود.

تیه یا مجاورت  موجود در داخل 1موجب خوردگی مواد آهنی اسیدهای حاوی کلراید ممکن است 8-2-2-1

 .ینیوم یا سایر مواد فلزی آسیب بزنندها ممکن است به آلوم. قلیاییندشو زیرین

شرود. چنرین کراری نکننده شیمیایی با تجهیزات فشاری اسرتفاده در اکثر موارد، پاکبهتر است  8-2-2-7

هرا بسریار ممکن است مواد شیمیایی را به عمو مصالح بنایی نفوذ دهد که در این صرورت از برین برردن آن

 5سرتهدشوار است و ممکن است اثر مضر بر سطح داشته باشد. چنین کاری ممکن است موجرب پخرش ناخوا

  مواد شیمیایی شود.

 شوند.ناستفاده  9ابزارهای فلزی به عنوان ابزار سایشیبهتر است  8-2-2-8

 تاکید دارد. تیهخاک یا لکه ها از  برای از بین بردن تمیزکردن سایشی، بر استفاده مکانیکی از مواد 8-9

 کنندگی سایشیانواع پاک  8-9-6

بقایرای نراچیز روی سرطوح مناسرب ، برای از بین بردن گرد و خاک سرطحی و 9سایش مکانیکی 8-9-6-6

 است.

شروندگی نرم مرطوبمناسب است. سایش گرفتگی خاک، برای از بین بردن انواع 9مرطوبسایش  8-9-6-2

هرای سرطحی را از برین ببرنرد. ترا خاک کندمیهمراه با قابلیت مواد سایشی  آب را با تمیز کنندگیو خاک 

                                                 

3- Acidic cleaners 

2- Fluoride-based cleaners 

1- Ferrous materials 

5- Unintended dispersion 

9- Scrubbing implements 

9- Mechanical Scrubbing 

9- Wet Abrasion 
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یشری در طرو  فرآینرد تمیزکراری شرده و اسایش رطوبتی موجب کاهش جابجایی هوا، کنتر  بهتر مرواد س

 تواند زمان مورد نیاز برای دستیابی به تمیزی مطلوب را کاهش دهد.می

ا فشار هوا برای ب همراه های خاکی مناسب است. ماسهلکه، برای از بین بردن انواع 3سایش خشک 8-9-6-9

زنندگی را انتخاب کنید و مواد سایشی با حداقل آسیب شود.روی سطوح استفاده می از بین بردن مواد خاکی

 کار ببرید.در هنگام تمیزکاری کمترین فشار هوا را به

 کاربرد دارد. گرد و خاک دارای، برای از بین بردن انواع سطوح 2سمباده زدن/پاشیماسه 8-9-6-4

ها ر در صورتی که نیاز به نگهداری از سطح احساس شود، تمیزکاری سایشی ممکرن محدودیت 8-9-2

نشین شرده یرا ورود آن است مناسب نباشد. باید دقت کامل برای عدم آسیب از طریو انتقا  گرد و خاک ته

نرایی برا تمیزکاری سایشی برر واحردهای مصرالح ببهتر است جوار لحاظ شود. های مکانیکی و همسامانهبه 

های تیرز یرا سرخت . در هر دو مورد سایش خشک و مرطوب، لبرهشودنانجام ای های شنی یا ماسهپرداخت

هرای مربروط بره شستشرو برا آب و تمرام احتیاطبهترر اسرت نرم آسیب بزند.  تیهها ممکن است به ساینده

سرطح کره در اثرر کراربرد  تغییراتاز ، ماسه پاشیتجهیزات شوینده فشاری لحاظ شود. در مورد ساییدن یا 

ساییدن ممکرن اسرت بررای اسرتفاده در /پاشیماسهشود.  اجتناب ،شودغیریکنواخت مواد سایشی ایجاد می

 .مناسب نباشد گیری شدهقالبیا  حکاکی شدهسطوح 

 9آزمون نواحی 3

های تمیزکاری استفاده شرود. اسرتفاده از برای ارزیابی تناسب و کارآیی روش بهتر است آزمون نواحی  3-6

طور خا  این روند هنگامی تری است. به، پیش از تقبل کل پروژه، روش ایمنآزمونبرای  5روش سعی و خطا

یش رو پر باشردکه تاکنون استفاده نشده  یاستفاده از روشبا ناآشنا را  تیهیک یابد که تمیزکاری اهمیت می

 صورت باشد: به اینباید  آزمون نواحیداشته باشیم. 

 وند را تعیین کنید.که باید در طو  تمیزکاری، از بین بر گرفتگی یا لکهانواع مختلف خاک 3-6-6

یش از تقبل کل پرروژه برا یرک روش را آزمرون کوچک پ نواحیی تمیزکاری متعدد در هاشیوه 3-6-2

 کنید.

را تعیرین  هرای محراف ن نوع مواد و روش، تعییسطوح مجاوربر مواد و تاثیر فرآیند تمیزکاری  3-6-9

                                                 

3- Dry Abrasion 

2- Sanding/grinding 

1- Test areas 

5- Trial-and-error 



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

32 
 

 

 های مورد استفاده را شناسایی کنیدکنید. اگر حفاظت، مورد نیاز است، مواد محاف  و روش

 تعیین مکان شوند: صورت زیرهبباید  آزمون نواحی  3-2

 .ح باشندهای سطها و ویژگیپرداخت نمایندهو  باید شامل تمام مصالح بوده 3-2-6

تحرت شررایط مشرابه کره  ،با هریک از سطوح مجراورصورت چشمی هتوانند بمی آزمون نواحی 3-2-2

 ها صورت نگرفته، مقایسه شوند.آن روی کاری بر

 به منظور تعیین تاثیر فرآیند تمیزکراری ،راحتی برای استخراج نمونهتوانند بهمی آزمون نواحی 3-2-9

 گیرند. رسی و ارزیابی قرارمورد بر ،و سطوح مجاورزیرین  تیهبر 

 تمیزکراری . ممکرن اسرت هنگرامهای تمیزکراری موجرود باشردبرای روش آب و ابزار ضروری 3-2-4

تجهیرزات  دیگرر آب و آوردننیستند، مجبور بره آب و تجهیزات موجود  در دسترس که ی غیرمعمو هالکه

 شویم. آزموننواحی برای 

 آزمون6اجرای  روش 61

میزکراری و های تهای حاصرل از شریوهقابل اجرا برای مهار و دفع پساب 3محیطیتمام مقررات زیست 61-6

 تطبیو با چنین مقرراتی، شناسایی شود.

 شیوۀ پیشنهاد شده در تمام پروژه، محافظت شود. همانند ،آزمون نواحیاز سطوح مجاور  61-2

و محریط  های رنرگخاک یا لکره را به سطوح مجاور 2حداقل ضرر ،تمیزکارینتخاب شیوه ابهتر است  61-9

کمترین غلظت و تغییر داده حال  را  های شیمیایی. در مورد تمیزکاری شیمیایی، غلظتموجب گردد زیست

 ممکن برای تمیزکاری موثر را انتخاب نمایید.

های مشرابه را با استفاده از مواد، تجهیزات و شیوه آزمون ناحیهبراساس روش تمیزکاری انتخاب شده،  61-4

ت کرارآیی شود، تمیز کنید. شررایط آب و هروایی ممکرن اسرکل پروژه استفاده می آنچه که برای تمیزکاری

بینری شرده در طرو  را تحرت شررایط آب و هروایی مشرابه پیش آزمرونبنرابراین  تمیزکاری را تعیین کند،

 تمیزکاری کل پروژه انجام دهید.

                                                 

3- Environmental regulations 

2- Harmful techniques 
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 6ارزیابی  66

در معررض شررایط  ای مردتیبرر آزمرون ناحیرهتمیزکراری، اجرازه دهیرد  کارآمردیپیش از ارزیرابی  66-6

 سرامانه، عوامرل زیسرت محیطری و زیررین تیرههرای محیطی قرار گیرد. دورۀ زمانی برحسرب ویژگیزیست

 متفاوت خواهد بود. ،تمیزکاری مورد استفاده

 ارزیابی کار باید شامل بررسی موارد زیر باشد: 66-2

 یمیزان تمیزی سطح با توجه به اهدا  عملکرد 66-2-6

برر سرطح مرورد نظرر یرا سرطوح اهدا  عملکردی  برخال  پیشنهادی کهحدی از تمیزکاری   66-2-2

تواند برا بیشرترین دقرت از طریرو می زیرین تیهتاثیر عملیات تمیزکاری بر گاارد. مجاورش اثر نامطلوب می

متخصر  مرواد  دار یرانگرار صرالحیتتوسط یک سنگ آزمون ناحیههای گاهی نمونهآزمونارزیابی میدانی یا 

 ارزیابی شود.

 وح مجاور با توجه به اهدا  عملکرد.های حفاظتی در مورد سطاثربخشی شیوه 66-2-9

 

  

                                                 

3- Evaluation 
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