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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 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب سازمان،کاررناسان  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میی نویس استاندارداا  پیش  د.رو می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 در پیشتنهاداا  و نظراتا  از دریافتت  پتس  و رتود می ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا 

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

 کنند درکمیتۀ یم تهیه رده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالحذ  و مندعالقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویسپیش

 میتی  ، استتاندارداایی  بدین ترتیب  د.رو می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طرح میی

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

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلمیی استاندارد ایران 

(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  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

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

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

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    ستازمان  نمایتد.   استتاندارد، اجبتار    عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوالت برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواندمی

 ، آمتوز   ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنیننماید. 

        کادیبراستیون   و مراکتز  اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  ، بازرسی

 تأییتد صتالحیت   نظتام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل سواسنجی 

 .کنتد  نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، الزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 تحقیقتات کتاربرد    انجتام  و بهتا گران فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
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 
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 گفتارپیش

سازمان میی توسط  مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش «ااویژگی :1قسمت  -سیمان»استاندارد 

مهندسی ساختمان و اجالس کمیته میی استاندارد  پانصدو دوازدامین تهیه و تدوین رده است و در استاندارد

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده  39/1/1323 مور  اا  ساختمانیمصادح و فراورده

، به عنوان 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3

 استاندارد میی ایران منتشر می رود.

، عیوم و خدمات، نه صنایعاا  میی و جهانی در زمیبرا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

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

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

 رداا  میی استفاده کرد.باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندا

 

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

 
EN 197-1: 2011, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements 
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 ها: ويژگی1قسمت  -سیمان

 دامنه کاربرد هدف و 1

 نوع سیمان معمول سرایج  33 انطباق اا و معیار ،ااویژگیترکیبات، تعیین   استاندارداین اد  از تدوین   1-1

 بارد.مورد مصر  در ساخت و ساز می

ادزامات مکانیکی، فیزیکی، اا  اجزا  تشکیل دانده، نسبت رامل اصطالحات و تعاریف، این استاندارد  1-2

 بارد.می نگیار  و معیار انطباق برا  سیمابند ، نشانهریمیایی، دوام، بسته

 داد:اا  زیر را پورش نمیاین استاندارد فرآورده  1-1

 قرار دارد. EN 14216، که در دامنه رمول استاندارد  با گرمازایی خییی کمویژه  سیمان 1-1-1

 قرار دارد. EN 15743سیمان سوپر سودفاته، که در دامنه رمول استاندارد    1-1-2

 قرار دارد. 13633اتی، که در دامنه رمول استاندارد میی ایران به رماره کیسیم آدومین سیمان 1-1-1

  قرار دارد. 3316-1میی ایران به رماره  ستانداردایی، که در دامنه رمول ابن سیمان 1-1-4
که  ااسیماننوع  ، اینانجام رودتواند اضافی بین تودید کننده و مصر  کننده می توافقوه بر ادزامات مشخص رده، عال -1يادآوري

ادمییی، براساس استاندارداا  بینگیرند، اما باید این استاندارد قرار نمی روند، در دامنه کاربردبراساس توافق میکور تودید می

 مقررات میی و یا با توافق مستند طرفین بارد.

که صراحتاً نوع سیمان قید مورد استفاده در ساخت و سازاا دارد، مگر آن اا  معمولاراره به سیمان« سیمان»واژه  -2يادآوري

 . دیرگدازاا  رده بارد، مانند: سیمان

 

 الزامیمراجع   2

  .اا ارجاع داده رده استبه آنمدارک ادزامی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد میی ایران محسوب مینبدی

 د  آن نظراا  بعاا و تجدیداصالحیه ،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

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

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصالحیهاست، امواره آخرین تجدید

 : استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ادزامی است

اا و ترکیبات، ویژگی -قسمت اول-سیمان بنایی ،1333: سال 3316-1ماره استاندارد میی ایران ر  2-1

 معیاراا  انطباق

 تعیین مقاومت فشار  و خمشی رو  آزمون –سیمان  ،1333: سال 323استاندارد میی ایران رماره   2-2

 آزمونرو  -تعیین انبساط به رو  اتوکالو-سیمان ایدرودیکی ،321استاندارد میی ایران رماره   2-1

-اوا تعیین نرمی سیمان ایدرودیکی با دستگاه نفوذ پییر -سیمان  ،329استاندارد میی ایران رماره   2-4

 اا  آزمونرو 
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اا  کاغی  سیمان، گچ و سایر مصادح پاکت –بند  بسته ،1333: سال 2323استاندارد میی ایران رماره   2-5

 اا  آزمونو رو  اا ویژگی –ساختمانی با جرم ویژه مشابه  پودر 

 دار سیمان وپروپیینی روکشاا  پییکیسه-بسته بند  ،1333: سال 19329استاندارد میی ایران رماره   2-6

 اا  آزموناا و رو ویژگی -گچ

 ین کاربرد حفاظت و انبار کردن سیمان در کارگاهیآ ،1363: سال 9361استاندارد میی ایران رماره   2-1

 ساختمانی

تعیین پتانسیل انبساط مالت اا  -سیمان ایدرودیکی ،1333: سال 11329استاندارد میی ایران رماره   2-1

 رو  آزمون-در معرض سودفات  سیمان پرتیند

 ااویژگی-سیمان کیسیم آدومیناتی ،1323: سال 13633استاندارد میی ایران رماره   2-3
2-10 EN 196-2, Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement                             

2-11 EN 196-3, Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness  

2-12 EN 196-5, Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic 

2-13 EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of 

cement                                                                                                                                    
2-14 EN 196-8, Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method              
2-15 EN 196-9, Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic                 

2-16 EN 197-2, Cement - Part 2: Conformity evaluation                                                                

2-17 EN 451-1, Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide       

2-18 EN 933-9, Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -   

        Hydrochloric acid            
2-19EN 16369, Determination of total organic carbon in limestone 

2-20 EN 14216: 2004, Cement - Composition, specifications and conformity criteria for   very low heat 

special cements                                                                                                                             
2-21 EN15743:2010, Supersulfated cement - Composition, specifications and conformity criteria  
2-22 ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption – BET   

method                                                                                                                                     
2-23 ISO 9286, Abrasive grains and crude - chemical analysis of silicon carbide 

 

 اصطالحات و تعاريف           1

 رود:کار میدر این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به

 

 

1-1  

 1(CaO)  زاواکنش اکسیدکلسیم 

 آهک زنده

                                                 
1- Reactive calcium oxide 
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اا  سیییکات یا ایدراتکیسیم اا  اکسید است که تحت ررایط طبیعی سخت ردن، ایدراتکیسیم بخشی از 

 داد.تشکیل می را دومیناتآ کیسیم
کیسیم کربنات و کیسیم اکسید، بخشی که مربوط به کیسیم اکسید، از کل مقدار کیسیم گیر  این بخش از برا  اندازه -يادآوري

 .رود، کم میآیدمیدست به EN 196-2که طبق استاندارد  است سودفات

 

1-2  

  1(SiO2)  زاواکنشسیلیس 

 سیلسیم اکسید

پتاسیم   و محیول جوران HClساسید  کیریدریکایدرواکسید است که بعد از واکنش با سییسیم آن بخشی از 

 .آیدصورت محیول در میبه  KOHایدروکسید س
کیریدریک ایدرواکسید، آن بخش موجود در رسوب غیر قابل حل در سییسیم گیر  این بخش، از کل مقدار برا  اندازه -يادآوري

 .روددست آمده، کم میبه EN 196-2طبق استاندارد که  ،خشک مبنا بر ایدروکسید پتاسیم اسید و 

 

1-1  

 2اصلی ءجز

درصد  3تر از طور خا  انتخاب رده و نسبت وزنی آن به وزن کل اجزا  اصیی و فرعی بیشماده غیر آدی که به

 است. 

 

1-4  

  1افزودنی فرعی ءجز

درصد  3تر از آن به وزن کل اجزا  اصیی و فرعی کمطور خا  انتخاب رده و نسبت وزنی ماده غیر آدی که به

 است. 

 

1-5 

 نوع سیمان 

 است. اا  معمول، از خانواده سیمان1نوع سیمان مندرج در جدول  33یکی از 

 

 

 

                                                 
1- Reactive silicon dioxide 

2- Main constituent 

3- Minor additional constituent  
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1-6  

 رده مقاومتی سیمان 

 رده مقاومت فشار  سیمان است.

 

1-1 

 1آزمون خود کنترلی

ا  بردارته رده از خروجی اا  نقطهسیمان بر رو  نمونها  است که توسط تودید کننده آزمون پیوسته

 رود.یا ار دو انجام می انبار ،کارخانه

 

1-1  

 2کنترل يا بازرسیدوره 

 رود.دوره تودید محصول و ارسال نمونه که برا  ارزیابی نتایج آزمون خود کنتردی، مشخص می

 

1-3 

 1مقدار مشخصه

تواند ، می Pkمورد نظر که درصد معینی از مجموعه مقادیر، برحسب درصد  خاصیتمقدار یا حد مشخص از یک 

 خارج از آن حد بارد.

 

1-11 

 4مقدار مشخصه معین

تر از حد پایینی تر از حد باالیی یا کمریمیایی، فیزیکی و مکانیکی که بیش خاصیتمقدار مشخصی از یک 

 نیست.

 

1-11 

 5مقدار حد نتیجه منفرد

تر از حد باالیی یا کمتر از ریمیایی، فیزیکی و مکانیکی که نتیجه ار آزمون منفرد، بیش خاصیتمقدار  از یک 

 .حد پایینی نیست

 

                                                 
1- Autocontrol testing  

2- Control period  

3- Characteristic value 

4- Specified characteristic value 

5- Single result limit value 
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1-12  

CR  پذيرشمجاز احتمال 
 1  

بردار  سیمان با یک مقدار مشخصه خارج از مقدار مشخصه معین، برا  یک طرح نمونه پییر مجاز احتمال 

 معین است.

 

1-11 

 2برداريطرح نمونه

. این اندازه برحسب درصد  کندتعیین میصورت آمار  به مورد استفاده را اندازهساا   نمونه که مشخصی یطرح

Pk  مجاز احتمال پییر  و  CR رود.کار میبه 

 

1-14 

 1اينمونه نقطه

توان از اختالط یک یا رود. این نمونه را میاا  مرتبط بردارته میزمان از یک محل برا  آزمون ا  که امنمونه

 دست آورد.بردارت رده است، به پی در پیکه بالفاصیه و  ءجز چند
 مراجعه کنید. EN 196-7به استاندارد  -یادآور 

 

1-15 

 گرماي هیدراته شدن

 رود.ایجاد می سیمان در یک دوره زمانی مشخص ه ردنایدرات گرمایی که ازمقدار 

 

1-16 

 با گرماي کمسیمان 

 محدود. گرما  ایدراته ردنسیمان با 

 

 سیمان           4

ده غیر آدی پودر  است، که انگام مخیوط تی سیمان یک ماعبارچسباننده ایدرودیکی است، به سیمان یک

بعد از و  یابدگیر  می ه ردناا و فرآینداا  ایدراتداد که طی واکنشبا آب خمیر  را تشکیل می ردن

 کند.حفظ می مقاومت و پایدار  خود را حتی در آب ردن،سخت 

                                                 
1- Allowable probability of acceptance  

2-Sampling plan 

3- Spot sample 
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1اختصار با عالمت  طور یا سیمان منطبق با این استاندارد که به سیمان معمول
CEM  رود، نشان داده می

تواند بتن یا مالتی را تودید رود میسرن و ماسه  مخیوط می ااانگامی که به نسبت صحیح با آب و سنگدانه

اا  مشخص به سطوح مقاومتی خا  که برا  مدت زمان کافی کارآیی خود را حفظ کند و بعد از طی دوره کند

 بارد.دراز مدت  پایدار  حجمی دارا رسد و می

سیییکات است اما ممکن است کیسیم  ه ردن سیمان در مرحیه اول به عیت ایدرات یسخت ردن ایدرودیک

اا  اا، مجموع نسبتند سخت ردن ررکت دارته بارد مانند آدومیناتترکیبات ریمیایی دیگر  نیز در فرآی

 اا  معمولبارد. سیماندرصد وزنی می 39در سیمان حداقل  زاواکنشو سیییس  زاواکنشاکسید کیسیم 

از فرآینداا  تودید و کیب امگنی دارند که ناری راند و از نظر آمار  ت  از مواد مختیف تشکیل ردهCEMس

   در استاندارد  ارتباط بین فرآینداا  تودید و حمل محصول و انطباق ل کیفیت است.جایی به امراه کنترجابه

EN 197-2  .ررح داده رده است  
 یآدومینات کیسیم آدومینات در سیمانکیسیم ترکیبات، نظیر  سایر عیتاا بهاایی وجود دارند که سخت ردن آنسیمان -يادآوري

 .است

 

 اجزاي تشکیل دهنده           5

 کلیات   5-1

 اا ، طبق استاندارداست مشخص رده 3-3تا  9-3بند  تشکیل دانده  ادزاماتی که برا  اجزا طور کیی به

 رده بارد. در این استاندارد مشخصکه رو  دیگر  گردد، مگر آنتعیین می EN 196 سر 

 

 اصلیاجزاي تشکیل دهنده   5-2

 (Kسیمان پرتلند )کلینکر  5-2-1

         معمول طورمخیوطی از مواد اودیه رامل اکسیداایی که به 9جوریتوسط امسیمان پرتیند  کیینکر

CaO،SiO2 ،  Al2O3 و Fe2O3 برا  تودید کیینکر سیمان  رود.بارد و مقادیر کمی از دیگر مواد ساخته میمی

 روند بنابراین امگن استند.مناسب آسیاب و مخیوط میطور بهصورت خشک یا تر پرتیند، مواد اودیه به

                    ااسیییکاتکیسیم وزن آن  دوسومحداقل است که  یایدرودیک کیینکر سیمان پرتیند، ماده

(2CaO.SiO2  3وCaO.SiO2 )مانده آن از ترکیبات آدومینیوم و آان رامل فازاا  کیینکر و دیگر و باقی

نباید   MgOساکسید منیزیم تر بارد. میزان کم 9/9نباید از  CaO/SiO2 رده است. نسبت وزنیترکیبات ساخته 

 تر بارد.درصد وزنی بیش 9/3از 

، اندهتعریف رد چهارو یک گروه اا  مقاوم در برابر سودفات سیمان  که در کیینکر سیمان پرتیندC3A میزان 

 آید:دست میاز رابطه زیر به C3Aد. مقدار مورد نیاز را تامین کن ادزامات اضافی باید

                                                 
1- Cement 

2-Sintering  
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C3A = 63/9  A – 62/1  F   

 که در آن:

A اکسید سآدومینیوم وزنی  درصدAl2O3 رو    در کیینکر که بهEN 196-2 رود؛تعیین می 

F س آانوزنی  درصدIII  اکسید سFe2O3 رو    در کیینکر که بهEN 196-2 رود.تعیین می 

 
را باید صفر درصد در نظر گرفت. تا  نرود که در این حادت مقدار آمنفی حاصل از محاسبه  C3A ممکن است مقدار  -يادآوري

 گروهاا  خا  برا  سیمان را مستقیماً از کیینکر محاسبه کرد. در حادت C3Aسیمان، باید  C3Aتدوین استاندارد محاسبه میزان 

ن براساس کنترل تودیدات مان محاسبه رود. حداقل تواتر آزمون و تناوب آممکن است میزان کیینکر از آنادیز ریمیایی سی یک

 بار مناسب است.تواتر آزمون، ار دو ماه یک برا  مثال،رود. عیین میکارخانه ت

 

 

 (S) 1ايدانه سرباره 5-2-2

 مناسب مانند سنگ آان، در کوره با ترکیب میاب سرباره با سرد کردن سریع گداز آانکوره  ا دانهسرباره 

فعال  طور مناسب، بهکه انگامی و استرکل  سبیا  رود و حداقل دو سوم وزنی آن ریشهتهیه می گداز آان

 رود.رود دارا  خوا  ایدرودیکی می

سیییسیم و   MgOسد یاکسمنیزیم ،  CaOاکسید سکیسیم از  گداز آانکوره ا  دانهحداقل دو سوم وزن سرباره 

امراه با مقادیر کمی از ترکیبات   Al2O3س داکسیآدومینیوم آن رامل  سایرتشکیل رده است،   SiO2اکسید س

 بارد. 9/1تر از باید بیش /SiO2 (CaO+ MgO) بارد. نسبت وزنیدیگر می

 

 (P وQ )مواد پوزوالنی  5-2-1

 کلیات 5-2-1-1

آدومینایی یا ترکیبی از ار دو استند. اگرچه خاکستر باد  و  یا سیییسیمواد پوزوالنی، مواد طبیعی سیییسی 

    و 2-9-3سبنداا   اندا  مطرح ردهدوده سیییسی، دارا  خوا  پوزوالنی استند، ودی در بنداا  جداگانه

 را ببینید . 3-9-3

روند، اما انگامی که آسیاب و نرم رده ید به تنهایی سخت نمرونمواد پوزوالنی انگامی که با آب مخیوط می

و ترکیبات داد می  واکنش Ca(OH)2س ایدروکسیدکیسیم محیول ب در دما  طبیعی محیط با آبارند امراه با 

کنند. این ترکیبات مشابه ترکیباتی استند که در سخت ردن سیییکات را تودید میکیسیم آدومینات و کیسیم 

اکسید آدومینیوم و  زاواکنشاکسید سیییسیم طور عمده از اا بهروند. پوزوالنتشکیل می یایدرودیکمواد 

اکسید کیسیم نسبت  بارد.اا میو دیگر اکسیداکسید   IIIس آاناا رامل ترکیبات آن سایراند و تشکیل رده

                                                 
1- Granulated blast furnace slag  



3 
 

درصد وزنی  9/93تر از فعال نباید کماکسید سیییسیم طور نسبی ناچیز است. میزان در سخت ردن به زاواکنش

 بارد.

طور صحیح انتخاب، امگن، خشک یا حرارت دای و آماده ساز  روند، یعنی بهطور صحیح مواد پوزوالنی باید به

 آسیاب روند.

 

 (P) پوزوالن طبیعی 5-2-1-2

اا  رسوبی با ترکیب مناسب ریمیایی و طور معمول مواد  با منشا آتشفشانی یا سنگاا  طبیعی، بهپوزوالن

 مطابقت دارته بارند. 1-3-9-3بارند و باید با خصوصیات مندرج در بند می رناختیکانی

 

 (Qپوزوالن طبیعی کلسینه شده ) 5-2-1-1

و باید با  اا  رسوبی که با عمییات حرارتی فعال ردهاا یا سنگریل اا،مواد  استند با منشا  آتشفشانی، رس

 مطابقت دارته بارند. 1-3-9-3خصوصیات مندرج در بند 

 

 (Vو Wس 1خاکسترهاي بادي 5-2-1

 کلیات 5-2-4-1

آید که ناری از دست میکترواستاتیکی بهرو  مکانیکی یا ادمواد غبار گونه بهآور  از جمع خاکستر باد 

-دست آمده بارد در سیماناا  دیگر بهخاکستر  که از رو  .بارداا مینیروگاه سوختن زغال سنگ در کوره 

 اا  این استاندارد کاربرد ندارند.

سیییسی یا آاکی بارد، اودی خاصیت پوزوالنی دارد و دومی ممکن است عالوه بر آن خاکستر باد  ممکن است 

 رود،تعیین می EN 196-2انگامی که طبق استاندارد   خاکستر باد   L.O.I.خوا  ایدرودیکی نیز دارته بارد

 زیر بارد: اا بازهبعد از یک ساعت باید در یکی از 

   درصد وزنی9/3تا  صفرس -ادف

   درصد وزنی9/3تا  9/9س -ب

   درصد وزنی9/2تا  9/2س -پ

 بند  سیمان درج رود.فوق باید در بسته اا بازهدر صورت استفاده از خاکستر باد  در سیمان، 

 

 (Vبادي سیلیسی )خاکستر  5-2-4-2

طور عمده متشکل از خاکستر باد  سیییسی، پودر نرمی متشکل از ذرات کرو  با خوا  پوزوالنی است که به

 و ترکیبات دیگر است.اکسید   IIIس آانآن رامل  سایراکسید است و آدومینیوم سیییس فعال  و 

                                                 
1-Fly  ashes 
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 اکسید آزاد انگامی که طبق رو  مندرجکیسیم درصد وزنی و میزان  9/19تر از اکسید فعال کمکیسیم میزان 

کیسیم خاکستر باد  که مقدار  درصد وزنی بارد. 9/19تر از گردد، نباید بیشتعیین می EN 451-1 در استاندارد

که نیز قابل قبول است، به ررط آن درصد وزنی بارد 3/9تر از درصد وزنی و کم 9/1تر از زاد آن بیشآاکسید 

انگامی که ، CEM I گروهوزنی از سیمان  درصد 39درصد وزنی خاکستر باد  و  39از  مخیوطیسالمت میزان 

و  درصد 3/9تر از بیشانبساطی گردد، تعیین می 321در استاندارد میی ایران به رماره   طبق رو  مندرج

 بارد.درصد، ندارته  9/9تر از انقباضی بیش

 درصد وزنی بارد. 9/93تر از کمنباید  زاواکنشاکسید سیییسیم میزان 

 

 (Wخاکستر بادي آهکی ) 5-2-4-1

طور پوزوالنی است که به ایدرودیکی و یا خوا  دارا ، پودر نرمی  متشکل از ذرات کرو  آاکی خاکستر باد 

 و ترکیبات دیگر است.اکسید   IIIس آانآن رامل  بقیهاکسید است و آدومینیوم عمده متشکل از سیییس فعال  و 

اکسید فعال کیسیم اکی که حاو  آ. خاکستر باد  بارددرصد وزنی ن 19تر از کم زاواکنشاکسید کیسیم نسبت 

 اکسید فعال دارته بارد.سیییسیم درصد وزنی،  93تر از صد وزنی بارد، نباید بیشرد  13تا 19سبین 

درصد  13تر از میزان بیشاکسید فعال  به کیسیم خاکستر باد  آاکی که به خوبی آسیاب رده بارد و حاو  

روزه  93آزمون رود، حداقل مقاومت فشار   323استاندارد میی ایران به رماره وزنی بارد، انگامی که طبق 

 بارد.مگاپاسکال  19بایدآن، 

       طور  که میزان نرمی آن بینسیاب رود، بهآقبل از آزمون برا  تهیه نمونه، خاکستر باد  آاکی باید 

تر با ادک چشمه  رو به صد وزنی  بارد. میزان نرمی براساس نسبت باقی مانده بعد از ادک کردندر  39تا19س

ساعت بعد از تهیه، از  23 باید اا  مالت مورد آزمون،رود. نمونهمیکرونی بر حسب درصد وزنی بیان می 29

 روند.ر  داهدرصد نگ 29باال   با رطوبت نسبی قادب خارج و تا انگام آزمون در یک محیط

انگامی که ، CEM I گروه درصد وزنی از سیمان 39درصد وزنی خاکستر باد  آاکی و  39مخیوطی از سالمت  

 9/9تر از و انقباضی بیش درصد 3/9تر از بیشانبساطی  گردد،تعیین می 321استاندارد میی ایران به رماره طبق 

 بارد.درصد، ندارته 

تر از حداکثر مجاز میزان سودفات سیمان بارد، تودید کننده سیمان باید خاکستر باد  بیش  SO3اگر میزان سودفات س -يادآوري

 د.استند را به میزان الزم، کااش دااجزایی که حاو  سودفات کیسیم 

 

 1 (T) شیل پخته  5-2-5

رود. درجه سییسیوس تودید می 399حدود  دماییاا  خا ، در خصو  ریل قیر ، در کورهریل پخته، به

سیییکات و د  کیسیم طور عمده عیت ترکیب ماده طبیعی و فرایند تودید ریل پخته رامل فازاا  کیینکر، بهبه

سودفات، دارا  مقادیر کیسیم اکسید آزاد، کیسیم بارد. امچنین عالوه بر مقادیر کم میآدومینات مونو کیسیم 

                                                 
1- Burnt shale 
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ا  که خوب بارد، بنابراین ریل پختهاکسید میسییسیم طور خا  پوزوالنی، به زاشواکنزیاد  اکسیداا  

 داد.آسیاب رده بارد ، خوا  ایدرودیکی مانند سیمان پرتیند و خوا  پوزوالنی از خود نشان می

مگاپاسکال، انگامی که  93ا  معادل روزه 93خوبی آسیاب رده بارد دارا  مقاومت فشار  ا  که بهریل پخته

ساعت بعد از  23باید اا  مالت مورد آزمون، بارد. نمونهگردد، میتعیین می 9-9طبق استاندارد مندرج بند 

 .رونددار  میدرصد نگه 29با رطوبت نسبی باال  تهیه، از قادب خارج و تا انگام آزمون در یک محیط 

انگامی که طبق ، CEM Iدرصد وزنی از سیمان رده  39و  ریل پختهدرصد وزنی  39مخیوطی از  سالمت

 9/9تر از درصد و انقباضی بیش 3/9تر از انبساطی بیش گردد،تعیین می 321دارد میی ایران به رماره استان

 .درصد، ندارته بارد.
تر از حداکثر مجاز میزان سودفات سیمان بارد، تودید کننده سیمان باید بیش ریل پخته  SO3اگر میزان سودفات س -يادآوري

 استند را به میزان الزم، کااش داند.سودفات کیسیم اجزایی که حاو  

 

 (LLو L) سنگ آهک 5-2-6

 را دارته بارد: سنگ آاک باید ادزامات زیر

 درصد وزنی بارد. 33اکسید باید حداقل کیسیم کربنات محاسبه رده از میزان کیسیم میزان  -ادف

گرم  199در  9/1نباید از  EN 933-9ین بیو مطابق استاندارد ان رس تعیین رده به رو  آزمون متیمیز -ب

        استاندارد   طور  که نرمی آن انگامی که طبقاک باید آسیاب رود بهآتجاوز کند. برا  این آزمون سنگ 

 EN 196-6 مربع بر گرم بارد.مترسانتی 3999طور تقریب رود، بهتعیین می 

رود، باید با یکی از یین میتع EN 13639استاندارد   طبق انگامی که  TOCس میزان کل کربن آدی -پ

 معیاراا  زیر مطابقت دارته بارد:

 تر بارد.درصد وزنی بیش 9/9نباید از  :LLبرا   -1

 تر بارد.درصد وزنی بیش 3/9نباید از  :Lبرا   -9

 

1 (D) دوده سیلیسی 5-2-1
 

و  سکه برا  تودید سیییاا  قوس ادکتریکی غال در کورهز زیاد باسیییس با خیو   9 احیادوده سیییسی از 

-بیدرصد وزنی سیییس  33رامل حداقل  ریز صورت ذرات کرو  خیییرود، بهاستفاده می سآدیاژاا  فروسییی

، نباید گرددتعیین می ISO 9286    انگامی که طبق استاندارد  Siس سیمعنصر سییی میزان .رودتودید می رکل

 درصد وزنی بارد. 2/9تر از بیش

 بارد: رارا دا باید ادزامات زیر سیییسیدوده  

 درصد وزنی تجاوز کند. 9/2رود، نباید از تعیین می EN 196-2آن انگامی که طبق استاندارد   L.O.I-ادف

                                                 
1- Silica fume 

2- Reduction 
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مترمربع بر  9/13رود، حداقل تعیین می ISO 9277  آن انگامی که طبق استاندارد BETسطح مخصو  س -ب

 گرم بارد.

مورد  یا کیوخه سبا آب   یا فشرده رده پودرصورت دوده سیییسی به و کیسیم سودفات، کیینکرآسیاب کردن  برا 

 استفاده قرار گیرد.

 

 فرعیهاي افزودنی 5-1

واد از فرآیند تودید کیینکر روند. این مدی انتخاب میآطور خا  از مواد معدنی طبیعی غیربه فرعیاا  افزودنی

عنوان جز اصیی در سیمان مورد استفاده قرار اا بهکه خود آنتهیه رده، مگر آن 9-3 در بند ررح داده رده

 گرفته بارند.

-بهبود می را دار  آب براساس توزیع اندازه ذراتشان، خوا  فیزیکی سیمان سمانند قابییت نگه فرعیافزودنی 

دیکی، خوا  ایدرودیکی بادقوه یا خوا  اثر بوده و یا دارا  اندکی خوا  ایدروتوانند بیبخشند. این مواد می

 اا در نظر گرفته نشده است. ار حال از این جهت ادزامات خاصی برا  آنپوزوالنی بارند. به

خشک و  ،طور صحیح انتخاب، امگنیعنی به ،ماده ساز  رده بارندآطور صحیح باید به فرعیاا  افزودنی

ب مورد مصرفی سیمان را افزایش داند و آد. این مواد نباید بستگی به ررایط تودید و حمل دار سیاب روند، کهآ

 را کااش داند. مییگرداات در برابر خوردگی مقاومت بتن یا مالت و حفاظامچنین نباید 
راحتی در دسترس نندگان بهکتوسط تودید ،به سیمان باید در صورت نیاز فرعیاطالعات مربوط به مواد متشکیه افزودنی  -يادآوري

 قرار گیرد.

 

 سولفات کلسیم  5-4

-سودفات میکیسیم گردد. سودفات در حین تودید به دیگر اجزا  سیمان برا  کنترل گیر  اضافه میکیسیم 

 یا (CaSO4.1/2H2O) ساختمانی، گچ (CaSO4.2H2O سودفات ،کیسیم صورت سنگ گچ سد  ایدرات تواند به

 دارد.صورت طبیعی وجود اا اضافه رود. سنگ گچ و انیدریت بهیا مخیوطی از آن  بدون آب CaSO2 ) انیدریت

 د. دارینداا  خاصی وجود آفر جانبیعنوان محصول سودفات نیز بهکیسیم 

 

 هانهافزو 5-5

د و به منظور بهبود نعنوان نشده بار 2-3تا  9-3، مواد  است که در بنداا  ااهدر این استاندارد منظور از افزون

 روند.ن افزوده میآخوا  سیمان یا بهبود تودید سیمان، به 

-دی بهاا  آنهبارند. مقدار افزو  میاارنگدانهجز تر از یک درصد وزن سیمان سبهبیش نباید اامقدار کیی افزودنی

 .تر باردبیشدرصد وزن سیمان  9/9صورت خشک نباید از 

و یا کااش خوا  سیمان، بتن و مالت ساخته رده با سیمان  مییگرداااا نباید باعث افزایش خوردگی این افزونه

  رود. ،ااحاو  آن



19 

 

 ترکیبات و عاليم      6

 1اا در جدول داد که عالیم آناا  معمودی را پورش مینوع محصول، در خانواده سیمان 33این استاندارد 

 اند:صورت زیر رده بند  ردهسیمان اصیی بهگروه برحسب نوع  3آمده که در 

 سیمان پرتیند؛  CEM I :1گروه -

 سیمان پرتیند آمیخته؛  CEM II :9گروه -

 سیمان سرباره؛ CEM III: 3گروه -

 سیمان پوزوالنی؛ CEM IV :2گروه -

 سیمان مرکب.  CEM V :3گروه -

 .بارد 1باید مطابق جدول  اا  معمولنوع محصول خانواده سیمان 33ترکیبات ار یک از 

برا  تعریف رورن از ار نوع سیمان باید به ادزامات ترکیبات، اجزا  اصیی و فرعی رجوع کرد. سیمان نهایی از مجموع  –يادآوري 

  رود.می ساختهدیگر  هسودفات الزم و یا ار افزونکیسیم عالوه جزیی به اا اجزا  اصیی و افزودنی
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 هاي معمولنوع محصول خانواده سیمان 15 تعداد -1جدول

گروه 

 اصلی
 نام محصول

 

 عالئم

 

 (الفترکیبات ) درصد وزنی 

اجزاي  اصلی اجزي

افزودنی 

 فرعی
 کیینکر

K 

سرباره کوره 

 بیند
S 

دوده 

 سیییس

D
 ب

ریل  رس یا باد  خاکستر پوزوالن

 پخته
T 

 آاکسنگ 

 کیسینه
Q  
 

 طبیعی
P 

 سیییسی
V 

 آاکی
W 

LL L 

 1 گروه
CEMΙ 

 

سیمان 

 پرتیند

  CEM Ι-O 111-35 - - - - - - - - - 5-1 معمودی

  CEM Ι-SR0 111-35 - - - - - - - - - 5-1 ضد سودفات فرا ویژه

  CEM Ι-SR3 111-35 - - - - - - - - - 5-1 ضد سودفات ویژه

  CEM Ι-SR5 111-35 - - - - - - - - - 5-1 سودفاتضد 

CEM Ι-SR10 متوسط ضد سودفات
پ

 111-35 - - - - - - - - - 5-1  

 9گروه
CEMΙΙ  

 

 

 ا سیمان پرتیند  سرباره
CEM ΙΙ/A-S 34-11 21-6 - - - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/A-S 13-65 15-21 - - - - - - - - 5-1  

  CEM ΙΙ/A-D 34-31 - 11-6 - - - - - - - 5-1 سیییسی سیمان پرتینددوده

 سیمان پرتیند پوزوالنی

CEM ΙΙ/A-P 34-11 - - - 21-6 - - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/B-P 13-65 - - - 15-21 - - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/A-Q 34-11 - - 21-6 - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/B-Q 13-65 - - 15-21 - - - - - - 5-1  

 باد  سیمان پرتیند خاکستر

CEM ΙΙ/A-V 34-11 - - - - 21-6 - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/B-V 13-65 - - - - 15-21 - - - - 5-1  

CEM ΙΙ/A-W 34-11 - - - - - 21-6 - - - 5-1  

CEM ΙΙ/B-W 13-65 - - - - - 15-21 - - - 5-1  

 پرتیندسیمان 

 ریل پخته 
CEM ΙΙ/A-T 34-11 - - - - - - 21-6 - - 5-1  

CEM ΙΙ/B-T 13-65 - - - - - - 15-21 - - 5-1  
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 ادامه  -1جدول

گروه 

 اصلی
 نام محصول

 

 عالئم

 

 (الفترکیبات ) درصد وزنی 

اجزاي  اصلی اجزي

افزودنی 

 فرعی
 کیینکر

K 

سرباره کوره 

 بیند
S 

دوده 

 سیییس

D
 ب

ریل  رس یا باد  خاکستر پوزوالن

 پخته
T 

 سنگ آاک

 کیسینه
Q 

 طبیعی
P 

 سیییسی
V 

 آاکی
W 

LL L 

 ادامه
CEMΙΙ 

 سیمان پرتیند آاکی

CEM ΙΙ/A-L 34-11 - - - - - - - 21-6 - 5-1  

CEM ΙΙ/B-L 13-65 - - - - - - - 15-21 - 5-1  

CEM ΙΙ/A-LL 34-11 - - - - - - - - 21-6 5-1  

CEM ΙΙ/B-LL 13-65 - - - - - - - - 15-21 5-1  

 تسیمان پرتیند مرکب
CEM ΙΙ/A-M 11-11 21-12 5-1  

CEM ΙΙ/B-M 13-65 15-21 5-1  

 3گروه 
CEMΙΙΙ 

 ا سربارهسیمان 

CEM ΙΙΙ/A 64-15 65-16 - - - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙΙ/B 14-21 11-66 - - - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙΙ/C 13-5 35-11 - - - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙΙ/B-SR 14-21 11-66 - - - - - - - - 5-1  

CEM ΙΙΙ/C-SR 13-5 35-11 - - - - - - - - 5-1  

 2 گروه
CEMΙ

V 

 

  تسیمان پوزوالنی

CEM ΙV/A 13-65 - 15-11 - - - 5-1  

CEM ΙV/B 64-45 - 55-16 - - - 5-1  

CEM ΙV/A-SR 13-65 - - - 15-21 - - - - 5-1  

CEM ΙV/B-SR 64-45 - - - 55-16 - - - - 5-1  

 3 گروه
CEMV 

  تسیمان مرکب
CEM V/A 64-41 11-11 - 11-11 - - - - 5-1  

CEM V/B 11-21 43-11 - 43-11 - - - - 5-1  
 بارد.مقادیر موجود در این جدول مربوط به اجزا  اصیی و فرعی می -ادف

 .رودمیدرصد محدود  19نسبت دوده سیییسی به -ب

 بارد مناسب است.میصورت توام بهبرا  مناطقی که در معرض سودفات و کیر  رودکار میه دریایی نیز بهسیمان که تحت عنوان سیمان ویژاین -پ

 .اظهار گرددسیمان باید  نام برحسبجز کیینکر ، اجزا  اصیی بهCEMV/Bو  CEMV/Aاا  مرکب و سیمان CEMΙV/B-SRو  CEMΙV/A-SR یاا  پوزوالن، سیمانCEMΙΙ/B-Mو  CEMΙΙ/A-Mاا  پرتیند  آمیخته در سیمان -ت
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 الزامات       1

 الزامات مکانیکی  1-1

 مقاومت )تاب( فشاري استاندارد  1-1-1

 رود.تعیین می 323روزه است که طبق استاندارد میی ایران به رماره  93فشار  مقاومت  ،استانداردمقاومت 

  بارد.می  9سمطابق ادزامات جدول  3/39و 3/29، 3/39رامل: رده  اا  مقاومت استانداردرده
 

 

 مقاومت )تاب( فشاري اولیه  1-1-2

استاندارد  مندرج است که طبق رو    9سمطابق ادزامات جدول  روزه3روزه یا 9، مقاومت فشار  اودیهمقاومت 

 رود.تعیین می 323میی ایران به رماره 

 رود:ار رده مقاومت استاندارد، سه رده مقاومت اودیه  را رامل می

 ؛رودنشان داده می Nرده مقاومت اودیه عاد  که با  -

 رود؛نشان داده می Rکه با  زیادرده مقاومت اودیه   -

 رود.نشان داده میL رده مقاومت اودیه کم که با  -

 کاربرد دارد.  3اا  گروه ، فقط برا  سیمان Lرده مقاومت اودیه 
. 

 

 فیزيکیالزامات   1-2

 زمان گیرش اولیه   1-2-1

مطابقت دارته  9رود باید با ادزامات جدول تعیین می  EN 196-3 استاندارد زمان گیر  اودیه انگامی که طبق

 بارد.

 

  سالمت 1-2-2

باید با  ،رودتعیین می 321سالمت سیمان انگامی که به رو  اتوکالو طبق استاندارد میی ایران به رماره 

 مطابقت دارته بارد. 9ادزامات جدول 
دوراتییه  ، ادزامی است ودی تعیین سالمت سیمان به رو  9تعیین سالمت سیمان به رو  اتوکالو انطباق آن با جدول  -يادآوري

 ، اختیار  است.9و انطباق آن با جدول   EN 196-3طبق استاندارد 

 

 ه شدنهیدرات گرماي 1-2-1

و در سن   EN 196-8طبق استاندارد  روزه 3در سن  انگامی که ،گرما  کماا  با سیمان ه ردنایدرات گرما 

 بارد.  J/g939از تر بیشنباید  گردد،تعیین می  EN 196-9طبق استاندارد  ساعته 21

 نشان داده رود.« LH»باید با پسوند ه ردن کم ایدرات گرما اا  با سیمان
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ارد  رو  استاندروز  با  3در   EN 196-8طبق استاندارد گرما  ایدراته ردن نشان داده نتایج آزمون  تحقیقات -1يادآوري

EN 196-9   به کار گرفته رو  در انتخاب  باید، اامیان آزمایشگاه صورت بروز اختال  در با این حال، است. یکسان، ساعت 21در

 .رود توافق رده، 

بین تودید کننده و خریدار این مقدار  توافقی از کاربرداا مناسب است. ضباالتر برا  بعگرما  ایدراته ردن سیمان با  -2يادآوري

 معرفی و مشخص رود.« LH»با حرارت کم  عنوان سیمان، بهسیماناین و نباید  ضرور  استیا مصر  کننده 

 

 الزامات فیزيکی و مکانیکی -2جدول 
زمان  مقاومت فشاري )مگا پاسکال( رده مقاومتی

گیرش 

 اولیه

 )دقیقه(

 ب نرمی

ر تم)سانتی

مربع بر 

 گرم(

 پانبساط سالمت 

 14سولفات 

روزه 

 )درصد(

به  انبساط مقاومت استاندارد مقاومت اولیه

روش 

اتوکالو 

 )درصد(

 )الزامی(

 ت قباضان

به روش 

اتوکالو 

 )درصد(

 )الزامی(

انبساط به 

روش 

لوشاتلیه 

 متر()میلی

 )اختیاري(

 روزه 21 روزه 1 روزه 2

L 5/12 
الف

 - 9/19≤ 

3/39≤ 3/39≥ 33≤ 
تا  9399

3699 

3/9≥ 9/9≥ 19≥ 92/9 

N 5/12 - 9/16≤ 

R 5/12 9/19≤ - 

L 5/42 9/16 - الف≤ 
3/29≤ 3/69≥ 69≤ 

N 5/42 9/19≤ - 

R 5/42 9/99≤ - 3/29≤ 3/69≥ 69≤ 

9399≤ 
L 5/52 9/19 الف≤ - 

3/39≤ - 23≤ N 5/52 9/99≤ - 

R 5/52 9/39≤ - 

 ISIRI EN196-3 321 ISIRI 329 ISIRI EN196-3 11329 ISIRI 323 روش آزمون

  .تعریف رده است CEM ΙΙΙ  اا این رده مقاومتی فقط برا  سیمان -ادف

 کاربرد ندارد. 3اا  گروه ادزام نرمی برا  سیمان -ب

 گرفته نظر در 2جدول  C3A محدودیت رود، رعایت روزه12 سودفات انبساط محدودیتچنانچه ادزامی است و  CEM Ι-SR5این خصوصیت فقط برا  سیمان  -پ

درصد بارد ، اما در حال حاضر معیار رورنی  92/9مراتب کمتر از باید به CEM Ι-SR3و  CEM Ι-SR0اا  بدیهی است انبساط مربوط به سیمان .رود نمی

 برا  آن ارائه نشده است.

 کاربرد ندارد. 1اا  گروه این ادزام برا  سیمان -ت

 

 

 الزامات شیمیايی  1-1

اا  گیژنشان داده رده که باید با وی 3جدول  2و  3مقاومتی در ستون  اا و ردهاا، نوع آنخصوصیات سیمان

 ،گردندزمون میآ 9زمون مشخص رده در ستون آاا  امین جدول، انگامی که با رو  3مندرج در ستون 

 مطابقت دارته بارد.
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 هاي شیمیايیويژگی -1جدول 

1 2 1  4 5  

 الف الزامات رده مقاومتی نوع سیمان روش آزمون خصوصیات

کسر وزن ناشی از 

 )درصد( حرارت
EN 196-2 

CEM Ι 
 ااامه رده

9/3≥ 
CEM ΙΙΙ 9/3≥ 

 باقی مانده نامحلول

 )درصد(
EN 196-2 ب 

CEM Ι 
 ااامه رده

3/1≥ 
CEM ΙΙΙ 9/3≥ 

میزان سولفات 

 SO3برحسب 

 )درصد(
EN 196-2 

CEM Ι 
CEM ΙΙ 

CEM ΙV 
CEM V 

N 3/39 

R 3/39 

N 3 /29 

3/3≥ 

R 3 /29 

N 3 /39 

R 3 /39 
9/2≥ 

CEM ΙΙ ااامه رده 

 میزان کلريد

 (درصد)
EN 196-2  19/9 ااامه رده پامه≥

 ت

 پوزوالنی بودن
EN 196-5 

CEM ΙV 
 ااامه رده 

آزمون رضایت بخش 

 بارد
درصد محدود  93/9بتن پیش تنیده، مقدار کیرید سیمان به برا  کاربرد سیمان در مناطق رور سدر تماس با آب یا خاک رور  و کاربرداا   -يادآوري

 تواند بسته به ررایط مقدار کمتر  درخواست نماید.گردد، بدیهی است خریدار میمی

 .باردادزامات ارائه رده، براساس درصد وزنی سیمان نهایی می -ادف

 رود.مانده نامحیول در اسید کیریدریک و کربنات سدیم تعیین میباقی  -ب

بند  و یا برگه مقدار کیرید باید بر رو  بسته بیشینهد کیرید بارد اما در آن صورت درص 1/9تر از ممکن است حاو  بیش CEMΙΙΙسیمان   -پ

 تحویل درج رود.

 

 الزامات دوام 1-4

 کلیات  1-4-1

مانند  و دوغاب بتن، مالت، انتخاب سیمان بر دوام ردیددر ررایط محیطی  ویژهکاربرد، بهموارد در بسیار  از 

 تاثیر دارد. مییگردااریمیایی و حفاظت از در برابر عوامل ، مقاومت بندانمقاومت در برابر یخ

 کافی اتاا  خا  واکنش ریمیایی داند. ادزاماا  سیمان یا دیگر ترکیبات بتن ممکن است با سنگدانهقییایی

 داده رده است. EN 206-1در استاندارد 

 رویارویی اا و ردهبرا  کاربرداا  متفاوت  اا  مقاومتیرده و از نوع  ویژهبهانتخاب سیمان از این استاندارد ، 

  .بارد، مصر مربوط به بتن یا مالت در محل  معتبر استاندارداا و یا مقررات طبقباید  ،با ررایط محیطی
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اا  معمول با رده مقاومتی مشابه مقاومت اودیه سیمانسایر اا  معمول با مقاومت اودیه کم در مقایسه با سیمان

کردن زمان  ترطوالنی، مانند ااآن کاربردتر  در انگام بیشممکن است اقدامات احتیاطی  کمتر  دارند و 

دیگر، عمیکرد  و مناسب بودن  موارد. در ضرور  بارد و حفاظت در برابر ررایط محیطی نامساعد بردار قادب

 .بارد، مینوع و رده مقاومتی مشابه از یکاا  معمول این استاندارد، مشابه انواع دیگر سیماناا ، آن

 

 سولفات در برابر مقاومت 1-4-2

مشخص  «SR» نماد با  ااسیمان بارد. اینمی 2جدول  ادزامات اا نیازمند برآورده ردنت در برابر سودفاتمقاوم

 .روندمی

 
 هاي  معمول مقاوم در برابر سولفاتسیمان الزامات اضافی براي -4جدول 

1 2 1  4 5  

 الف الزامات رده مقاومتی نوع سیمان روش آزمون خصوصیات

 میزان سولفات

 SO3برحسب 

 )درصد(

EN 196-2 

 

CEM Ι-SR0 

CEM Ι-SR3 

CEM Ι-SR5 

CEM Ι-SR10 

CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 

 

 

N 3 /39 

R 3 /39 

N 3 /29 

9/3≥ 

 

R 3 /29 

N 3 /39 

R 3 /39 

 

3/3≥ 

در   C3Aمیزان 

 کلینکر

 )درصد(

EN 196-2 ب 

CEM Ι-SR0 

 ااامه رده

 صفر

CEM Ι-SR3 3≥ 

CEM Ι-SR5 3≥ 

CEM Ι-SR10 19≥ C3A ≥3 

 پ--
CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 

 

2≥ 

 EN 196-5 پوزوالنی بودن

CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 

 
 ااامه رده

روز  3آزمون در 

 رضایت بخش بارد

.باردمی یا کیینکر ادزامات ارائه رده، براساس درصد وزنی سیمان نهایی -ادف  
 زیرباید از رابطه  را C3Aاا  خا  برا  سیمان گروه یک ممکن است میزان کیینکر از آنادیز ریمیایی سیمان محاسبه رود. میزان در حادت -ب

                            C3A=2.56A-1.69F   :محاسبه نمود

 .عیین نمودبراساس کنترل تودیدات کارخانه تاز کیینکر، باید میزان آن را  C3Aزمون تعیین آرو   تدوین استانداردتا  -پ
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 رداگذاري استاندعالمت       1

چنین و ام است مدهآ 1طور که در جدول اا باید عالیم مربوط به امان نوع سیمان، امانبرا  رناسایی سیمان

در محل مناسب استفاده نمود. برا   Lو N، Rو رده مقاومت اودیه   3/39و  3/29، 3/39اا  مقاومتی رده

 رود.اضافه می LHاا  با حرارت کم سیمان

 
 رود:داده می صورت زیر نشانبه زیادو مقاومت اودیه  3/29:  سیمان پرتیند معمودی با رده مقاومتی 1مثال  

CEM Ι-42.5 R 

 

و رده مقاومتی   Lدرصد وزنی  3/9کمتر از  TOCدرصد وزنی سنگ آاک با مقدار   99تا  6ساکی حاو  سیمان پرتیند آ :2مثال 

 رود:صورت زیر نشان داده میبا مقاومت اودیه معمودی به 3/39
CEM ΙΙ/A-L-32.5 N 

   

 

رده  با (L)سنگ آاک  و (V)خاکستر باد  سیییسی  ، (S)ا  دانهسرباره   99تا  19سسیمان پرتیند مرکب حاو   :1مثال 

 رود:صورت زیر نشان داده میبه سریعمقاومت اودیه  و 3/39مقاومتی 
CEM ΙΙ/A-M(S-V-L)-32.5 R 

 

 

  (V)درصد وزنی خاکستر باد  سیییسی  39تا  13سو  (S) ا دانهسرباره درصد وزنی   39تا  13س سیمان مرکب  حاو  :4مثال 

 رود:صورت زیر نشان داده میمقاومت اودیه معمودی به و 3/39رده مقاومتی 
CEM V/A (S-V)-32.5 N 

 

با مقاومت اودیه معمودی و  3/39و رده مقاومتی  (S) ا دانه درصد وزنی  سرباره  39تا  66سحاو    ا سیمان سرباره :5مثال 

 رود:صورت زیر نشان داده میو مقاوم در برابر سودفات، به ردن کمگرما  ایدراته 
CEM ΙΙΙ/B - SR -32.5 N-LH 

 

 رود:صورت زیر نشان داده میو مقاومت اودیه زیاد به 3/29سیمان پرتیند ضد سودفات ویژه با رده مقاومتی  :6مثال 

CEM Ι-SR3-42.5 R 

 

ومقاومت اودیه  3/39  درصد وزنی پوزوالن طبیعی و رده مقاومتی 33تا91س سیمان پوزوالنی مقاوم به سودفات  حاو  :1مثال

 رود:صورت زیر نشان داده میبه درصد وزنی 2و  کمتر یا مسا C3A مقدارمعمودی و 

CEM IV/A– SR (P) 32.5 N 

  

مقاومت اودیه کم و گرما   و  3/39رده مقاومتی  با (S)ا  سرباره دانه  درصد وزنی 23تا  31حاو  س  ا سیمان سرباره :1مثال 

 رود:صورت زیر نشان داده میایدراته ردن کم و مقاوم در برابر سودفات، به

CEM ΙΙΙ/C - SR -32.5 L-LH 

 

 رود:صورت زیر نشان داده میو مقاومت اودیه زیاد به 3/29سیمان پرتیند معمودی  با رده مقاومتی : 3مثال 

CEM Ι -42.5 R 
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 سیماننحوه عرضه      3

 بنديبسته  3-1

که رطوبت و مواد خارجی طور هب، مقاوم و قابل انعطا  بارگیر  رود ،اا  مناسب سیمان باید در کیسه 3-1-1

به داخل آن نفوذ نکند و به انگام حمل و نقل پاره نشود. در صورت استفاده از پاکت کاغی  باید مشخصات 

پروپیینی، باید اا  پیی و در صورت استفاده از کیسه  2323رماره اا مطابق با استاندارد میی ایران به  پاکت

 بارد. 19329اا مطابق با استاندارد میی ایران به رماره  مشخصات کیسه

بند  سیمان در سایر اوزان بالمانع بارد. بسته کییوگرم می 39طور معمول وزن اسمی ار بسته سیمان به 3-1-2

 است.

درصد وزن اسمی بارد و امچنین  9تر از بیشنباید  ،ار بسته منفرد سیمان یر  ردهگاندازهروادار  منفی وزن 

از وزن اسمی نباید رود  طور تصادفی از یک محموده انتخاب و توزین میهبسته سیمان که ب 39میانگین وزن ار 

 .باردصورت محموده مردود و غیرقابل پییر  میتر بارد، در غیر اینکم

 
 

  فله  3-2

 اا  بزرگ نیز عرضه کرد.صورت فیه توسط بونکراا  مخصو   و یا در کیسهتوان بهسیمان را می
 درجه سییسیوس بارد. 39تر از رود دما  سیمان انگام تحویل به مشتر ، کمتوصیه می -يادآوري

 

 داري سیماننگه     11

 9361باید مطابق با استاندارد میی ایران به رماره  صورت فیه در سییو،در کیسه و یا به دار  سیماننگه  11-1

 پییر بارد.  بردار  از ار یک به آسانی امکان بازرسی و نمونهاا از یکدیگر،  که تشخیص محمودهطور هب، بارد

 کند.دار  سیمان باید کامال خشک بارد و رطوبت به داخل آن نفوذ نمحل نگه  11-2

صورت قبل از حمل به صورت فیه بیش از رش ماه در سییو و یا بهچه ار محموده سیمان چنان  11-1

 دوباره مورد ارزیابی و انطباق با استاندارد قرار گیرد. حملبند  بیش از سه ماه مانده بارد، باید قبل از  بسته

 

 گذارينشانه     11

، بته زبتان فارستی بترا      ستیاه با رنگ ترجیحاً محتو  سیمان پرتیند باید موارد زیر به وضوح و بستهرو  ار در 

 درج رود:  توزیع داخل کشور و یا ار زبان دیگر برا  توزیع خارج کشور،

 ؛نام واحد تودید  11-1

 ؛واحد تودید  نام و یا نشان تجار  11-2

 ؛3مشخصات سیمان مطابق بند  11-1

 ؛سیمان بستهوزن  11-4
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 ؛تاریخ تودید 11-5

 ؛نشانی واحد تودید  11-6

 .استاندارد در صورت اخی مجوزنشان  11-1
 درج رود. یا تحویل، اا  بارنامهدر برگ گیار صورت فیه باید کییه موارد نشانهدر صورت عرضه سیمان به -يادآوري

 

 

 معیار انطباق      12

 الزمات عمومی 12-1

ارزیابی رود. خصوصیات، ا  اا  نقطهطور مستمر بر مبنا  نمونهانطباق سیمان براساس این استاندارد باید به

مشخص رده است. در  3آزمون خود کنتردی توسط تودیدکننده، در جدول  واترزمون و حداقل تآاا  رو 

 EN 197-2 و یا سایر جزییات به استانداردرود طور مستمر ارسال نمیخصو  تناوب آزمون برا  سیمان که به

 رجوع رود.
 بازرسی در زمان تحویل نیست.این استاندارد مربوط به   -1يادآوري 

 انجام رود.   EN 197-2نامه، باید مطابق استاندارد گواای ارزیابی انطباق توسط یک مرجع صدور گواای -2يادآوري

 

اا  باید با توجه به موارد زیر نشان اا با ادزامات این استاندارد و مقادیر بیان رده سرامل امه ردهانطباق سیمان

 داده رود:

 نوع اودیه؛آزمون  -

  .کنترل تودید کارخانه توسط تودید کننده -
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 زمون براي آزمون خود کنترلی توسط تولید کننده و روش ارزيابی آماريآ واترهاي آزمون و حداقل تخصوصیات، روش -5دول ج

 آزمون خود کنترلی   

هاي مورد سیمان خصوصیت

 آزمون

 روش ارزيابی آماري آزمون واترحداقل ت الف ب روش آزمون 

روال عادي 

 تولید

 دوره اولیه تولید نوع 

 ديدي از سیمانج

 بازرسی توسط

 تگسسته  پپیوسته 

1 2 1 4 5 6 1 

 مقاومت اودیه

مقاومت 

 استاندارد

  × بار 2ارافته  بار 9 ارافته EN 196-1 امه

زمان گیر  

 اودیه
 ث ×  بار 2ارافته  بار 9ارافته  EN 196-3 امه

 ×  بار 2ارافته  بار 1ارافته  EN 196-3 امه سالمت 

کسر وزن ناری 

 از حرارت
CEM Ι, CEM ΙΙ EN 196-2  ث ×  بار 1ارافته  بار 9ارماه 

مانده باقی

 نامحیول
CEM Ι, CEM ΙΙ EN 196-2  ث ×  بار 1ارافته  بار 9ارماه 

 ث ×  بار 2ارافته  بار 9ارافته  EN 196-2 امه میزان سودفات

 ث ×  بار 1ارافته  بار 9ارماه  EN 196-2 امه میزان کیرید

در   C3Aمیزان 

 جکیینکر

 

CEM Ι-SR0 

CEM Ι-SR3 
CEM Ι-SR5 
CEM Ι-SR10 

EN 196-2ث ×  بار 1ارافته  بار 9ارماه  چ 

CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 
     ح -

 ×  بار 1ارافته  بار 9ارماه  CEM ΙV EN 196-5 پوزوالنی بودن

گرما  ایدراته 

 ردن
یا  EN 196-8 سیمان کم حرارت

EN196-9 
 ث ×  بار 1ارافته  بار 1ارماه 

   بار 1ارافته  بار 1ارماه  د- امه ترکیب
با نتایج رو  مرجع ادل عکه مقادیر و ماا  دیگر استفاده کرد، مشروط بر آنتوان از رو مجاز بارد، می EN 196اا  در جایی که استفاده از رو  -ادف

 ید.آدست به

 بارد.   EN 196-7اا  باید مطابق استاندارد اا  مورد استفاده برا  بردارت و آماده ساز  نمونهرو  -ب

 رود.اگر نتایج دارا  توزیع نرمال نبارد، رو  ارزیابی مورد به مورد انجام می -پ

 توان براساس رو  پیوسته انجام داد.ر افته بارد، ارزیابی را میاا در دوره کنترل حداقل یک نمونه داگر تعداد نمونه -ت

 بار کااش یابد.تواند به ماای یکز کند، این زمان آزمون میدرصد مقدار مشخصه تجاو 39مااه از  19یک از نتایج آزمون در یک دوره انگامی که ایچ -ث

 .اروپا در دست تدوین است TC51 سیمان نهایی، در کمیسیون  C3Aرو  آزمون تعیین میزان - ج
 C3A= 2,65 A – 1,69 Fاز فرمول  C3Aپییر است. میزان ایی سیمان امکانیبه رو  تجزیه ریم C3Aتعیین میزان  CEM Ιدر مورد سیمان  -چ

 .رودمحاسبه می

 .عیین نمودت کارخانه براساس کنترل تودیداتاز کیینکر، باید میزان آن را  C3Aزمون تعیین آرو   تدوین استانداردتا  -ح

 .رودرو  مناسب توسط تودید کننده انتخاب می -د
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 معیار انطباق براي خصوصیات مکانیکی، فیزيکی و شیمیايی و روش ارزيابی 12-2

 کلیات 12-2-1

انگامی سیمان با ادزامات مکانیکی، فیزیکی و ریمیایی ارایه رده در این استاندارد مطابقت دارد که معیاراا  

 برآورده رود. 3-9-19و  9-9-19مشخص رده در بنداا  

ا  بردارت رده در زمان بارگیر  و نقطهاا  بردار  مستمر، با استفاده از نمونهارزیابی انطباق براساس نمونه

 اا  خود کنتردی بردارت رده در دوره کنترل، انجام رود. دست آمده از آزمون نمونهج بهنتای

 

 معیار انطباق آماري 12-2-2

 کلیات 12-2-2-1

 بند  رود:انطباق باید براساس ضوابط آمار  زیر فرمول

 3-3و  9-1،3-3در بنداا   مندرجمقادیر مشخصه الزم برا  خوا  ریمیایی، فیزیکی و مکانیکی  -

 برآورده رود؛

 ارایه رده است؛ 6 ، برا  مقادیر مشخصه معین که در جدول Pkصدک س -

 مشخص رده است. 6 ، که در جدول CRپییر  س مجاز احتمال -

 
 Pkو  CRمقادير مورد نیاز  -6جدول 

الزامات فیزيکی و  الزامات مکانیکی 

 شیمیايی

 مقاومت اولیه و استاندارد

 )حد پايین(

 استانداردمقاومت 

 )حد باال(
 

براساس مقدار  kAصدک 

 مشخصه
%3 %19 

 CR %3 پذيرشمجاز احتمال 

 
رود، تنها یک مقدار تقریبی برا  بخشی از نتایج ارزیابی انطباق که براساس تعداد محدود  از نتایج آزمون انجام می -يادآوري

-تر، دقت بهتر  را ایجاد میداد. تعداد نتایج آزمون بیشمیدست خارج از مقدار مشخصه معین رده در یک جمعیت آمار  را به

 کند.بردار ، را کنترل می ، میزان دقت طرح نمونهCRپییر  سمجاز کند. احتمال 

و  9-9-9-19اا  پیوسته یا گسسته که در بنداا  براساس این استاندارد انطباق با ادزامات، باید از طریق رو 

 گیرد.ررح داده رده است، مورد تایید قرار می 3و جدول  12-2-2-1

  ماه بارد. 19کنترل باید دوره 
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 روش پیوسته بهبازرسی   12-2-2-2

 رود که نتایج آزمون دارا  توزیع نرمال است.برا  این بازرسی، فرض می

 گیرد:می بسته به مورد برقرار بارد، انطباق مورد تایید قرار 9و  1اا  انگامی که رابطه

 

  1رابطه س                             

 

Uskx  9رابطه س                             A  . 

 

 :اا  فوقرابطهکه در 

x میانگین عدد  مجموع نتایج آزمون خود کنتردی در دوره کنترل؛ 

  s  معیار مجموع نتایج آزمون خود کنتردی در دوره کنترل؛ انحرا 

kA   ثابت پییر ؛ 

L   ؛3و9اا  پایینی مندرج در جدول حد 

U 2و  9،3اا  باالیی مندرج در جدول حد. 

 

  که مقدار مشخصه برمبنا  آن تعریف رده است و امچنین به احتمال مجاز Pkسبه صدکی   kAثابت پییر  س

 آمده است. 3در جدول   kAبستگی دارد. مقادیر  ، nس تعداد نتایج آزمون بهو   CRسپییر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lskx A  .
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 kAثابت پذيرش  -1جدول 

 تعداد نتايج آزمون
n 

kA
 الف

 درصد 11مساوي   Pkبراي  درصد 5مساوي   Pkبراي 

 مقاومت اولیه و استاندارد

 )حد بااليی(

 خصوصیات ديگر

 91تا  99

 93تا  99

 93تا  92

 93تا  96

 92تا  93

 32تا  39

 32تا  33

 22تا  29

  22تا  23

 32تا  39

  62تا  69

 32تا  39

 32تا  39

 22تا  29

 122تا  199

 122تا  139

 922تا  999

  322تا  399
044< 

29/9 

33/9 

31/9 

93/9 

92/9 

99/9 

13/9  

13/9 

92/9 

93/9 

99/9 

22/1 

23/1 

22/1 

23/1 

33/1 

32/1 

39/1 

33/1 

23/1 

32/1 

33/1 

39/1 

39/1 

33/1 

33/1 

39/1 

63/1 

63/1 

61/1 

33/1 

36/1 

32/1 

33/1 

23/1 

23/1 

29/1 

29/1 

 درصد معتبر است. 3مساو   CRمقادیر ارایه رده در این جدول برا    -يادآوري
 دست آورد.یابی بهبا درون nتوان برا  ار مقدار می را kAمقدار  -ادف

 

 گسسته روش بهبازرسی   12-2-2-1

 ، سمحاسبه رده از cA ، باید رمار  و با تعداد قابل پییر  س cDتعداد نتایج آزمون خارج از مقدار مشخصه س

 ، مقایسه رود.3مطابق جدول  Pkو صدک    nتعداد نتایج آزمون خود کنتردی، 

 ، برقرار بارد انطباق مورد تایید است.3که رابطه انگامی 
cD ≤cA 

  3سرابطه                                            
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  که مقدار مشخصه بر مبنا  آن تعریف رده است. امچنین به احتمال مجاز پییر   Pkبه صدکی س cAمقدار 

 ارایه رده است. 3در جدول   cA ، بستگی دارد. مقادیر n  و به تعداد نتایج آزمون سCRس

 
  cAمقادير   -1جدول 

 درصد 11مساوي  Pkبراي   cA ادف nتعداد نتايج آزمون 

 32تا  99

 32تا  29

 62تا  33

 32تا  39

 22تا  33

 192تا  199

 193تا  119

 136تا  192

9 

1 

9 

3 

2 

3 

6 

3 
 درصد معتبر است. 3مساو   CRمقادیر ارایه رده در این جدول برا   -یادآور 

درصد  ، معیار انطباق  19مساو   Pkباردس برا   99تر از کم nاگر تعداد نتایج آزمون  -ادف

مساو  صفر، باید مورد  CAپییر نیست، در این صورت، معیار  براساس محاسبات آمار  امکان

توان از رابطه زیر را می CAبارد،  136تر از بیش nاستفاده قرارگیرد. اگر تعداد نتایج آزمون 

 محاسبه کرد:
CA= 470/4  (n-04) 

 

 

 معیار انطباق نتیجه منفرد 12-2-1

الزم است، نتیجه ار آزمون اا  این استاندارد، عالوه بر معیار انطباق آمار ، برا  انطباق نتایج آزمون با ویژگی

 قرار دارته بارد. مشخص رده است، 2باالیی و حد پایینی که در جدول  منفرد بین مقادیر حد
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 مقادير حد براي نتايج منفرد -3جدول 

 خصوصیات 
 مقادير حد براي نتايج منفرد

 رده مقاومتی

 3 /39 

L 

3 /39 

N 

3 /39 

R 

3 /29 

L 

3 /29 

N 

3 /29 

R 

3 /39 

L 

3 /39 

N 

3 /39 

R 

  MPaمقاومت اودیهس

 یحد پایین

 9/93 9/13 9/3 9/13 9/3 - 9/3 - - روزه 9

 - - - - - 9/12 - 9/12 9/19 روزه 3

 مقاومت استاندارد

  MPaس

 یحد پایین

 روزه 93
9/39 9/29 9/39 

  minزمان گیر  اودیه س

 یحد پایین 
69 39 29 

 3/9 انبساط ییباالحد س%  سالمت

 9/9 انقباض

 

 میزان سودفات

  so3س درصد

 حد باالیی

CEM Ι 
CEM ΙΙ

  ادف
CEM ΙV 
CEM V 

- 9/2 - 9/2 3/2 - 3/2 

CEM Ι-SR0 

CEM Ι-SR3 

CEM Ι-SR5 

CEM Ι-SR10 

CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 

- 3/3 - 3/3 9/2 - 9/2 

CEM ΙΙΙ/A 
CEM ΙΙΙ/B 

3/2 

CEM ΙΙΙ/C 9/3 

C3A 
 س% 

 

 حد باالیی

CEM Ι-SR0 

CEM Ι-SR3 

CEM Ι-SR5
ب

 

CEM Ι-SR10 

CEM ΙV/A-SR 

CEM ΙV/B-SR 

1 

2 

6 

11 

19 

19 

 CEM Ι-SR10 نییپایحد

 

2 

  ت19/9 حد باالیی پ درصدس میزان کیرید
نتایج رضایت بخش  - نی بودنپوزوال

 روز 13در 

نتایج رضایت بخش  -

 روز 13در 

نتایج رضایت بخش  -

 روز 13در 

 LH 399   حد باالییJ/gایدراته ردن سگرما  

 بارد. درصد 3باال  SO3 میزان ممکن است<T 99با مقدار% CEMΙΙ/B-Tو  CEMΙΙ/B-Mسیمان نوع  -ادف

CEM Ι-SR5برا  کاربرداا  خا    -ب
 

 ظهار  است. خود باالتر از حد درصد 3/9تودید رود. در این صورت حد باال    بیشینهممکن است با مقدار سودفات ، 

 بارد که باید دراین حادت مقدار کیرید اعالم رود. 19/9ممکن است بیش از  CEMΙΙΙمیزان کیرید سیمان نوع  -پ

 1/9نیاز بارد . در این صورت مقدار  درصد  3به مقادیر کمتر  از کیرید سحد  پیش تنیده، ممکن است در مناطق خورنده و کاراا  سیمان مصرفی برا  -ت

 درصد وزنی باید با مقدارکمتر  که در برگه بارنامه یا انگام تحویل اظهار رده تعویض رود.  
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 معیار انطباق براي ترکیبات سیمان 12-1

 بارگیر ا  انگام بار در ماه، با استفاده از مقررات مربوط به بردارت نمونه نقطهترکیبات سیمان باید حداقل یک

بارد. مقادیر  1کننده بازرسی رود. ترکیبات سیمان باید مطابق ادزامات مشخص رده در جدول توسط تودید

د با میانگین ترکیبات رده است، مقادیر مرجع بوده که بایمشخص  1ترکیبات سیمان که در جدول حد  

  ا  در دوره کنترل، انطباق دارته بارد. برا  نتایج منفرد، حداکثر انحرا  بردار  نقطهمحاسبه رده از نمونه

برا  اطمینان از انطباق با ادزامات، باید  +  برا  حد باال  از مقدار مرجع مجاز است.9  برا  حد پایین و س-9س

  د ساز  رود.کار گرفته و مستنبه ، اا  مناسب بازرسی و تایید در طول دوره تودید و کنترل مجددرو 

 

 

 معیار انطباق براي خصوصیات اجزاي تشکیل دهنده سیمان  12-4

 برا  در طول تودید یمناسب رو  د.نرا تامین کن 3 مشخص رده بند باید ادزامات سیمان اجزا  تشکیل دانده

 .رودمستند  و به کار گرفته باید طایبا این رر اطمینان از انطباق


