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 ويژگيهاي سيمان پرتلند پوزوالني

 چاپ اول



 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه برر بقرق نرانون    

آنهرا را برا كسرو موافقرت     ها را تعيين و تردوين و ارررا     ميتواند استاندارد رسمي فرآورده

 :وظايف و هدفها  موسسه عقارتست از. شورايعالي استاندارد ارقار  اعالم نمايد

انجام تحقيقات بمنظرور تردوين اسرتاندارد برا       تعيين، تدوين و نشر استانداردها  ملي ) 

بردن كيفيت كا ها  داخلي، كمك به بهقود روشرها  توليرد و افرشايا كراراني صرناي  در      

نظارت بر اررا  استانداردها  ارقرار    ترويج استانداردها  ملي  -ت خودكفاني كشورره

كنترل كيفي كا ها  صادراتي مشمول استاندارد ارقار  و رلوگير  از صردور كا هرا     

نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رنابت با كا ها  مشابه خارري و حفر  بازارهرا    

ي كا ها  وارداتي مشمول استاندارد ارقرار  بره منظرور حمايرت از     بين المللي كنترل كيف

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلري و رلروگير  از ورود كا هرا  نرامرغوب خرارري      

مطالعره و   راهنماني علمي و فنري توليدكننردگان، توزير  كننردگان و مصررف كننردگان       

تررويج   رابرر  كا هرا  ملتلرف    تحقيق درباره روشها  توليد، نگهدار ، بسته بنرد  و ت 

آزمررايا و تطقيررق نمونرره كا هررا بررا  سيسررتم متريررك و كاليقراسرريون وسرراي  سررنجا 

 ( .ها   زم  ا  و صدور گواهينامه استانداردها  مربوط، اعالم مشلصات و اظهارنظر مقايسه

ارررا  وظرايف   موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشرد و لر ا در   

خود هم از آخرين پيشرفتها  علمي و فني و صنعتي رهان استفاده مي نمايد و هم شرراي   

 .كلي و نيازمنديها  خاص كشور را مورد توره نرار مي دهد

اررا  استانداردها  ملي ايران به نف  تمام مرردم و انتصراد كشرور اسرت و باعرا افرشايا       

بهداشت مصرف كنندگان و صرفه رروني در ونرت    صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و

 .و هشينه ها و در نتيجه مورو افشايا درآمد ملي و رفاه عمومي و كاها نيمتها مي شود
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 هدف و دامنه كاربرد

 تعريف

 ويژگيها

 ان پرتلند پوزو نيخواص كاربرد  سيم

 بردار  نمونه

 بسته بند  و نشانه گ ار 

 شراي  پ يرش كيفيت

 انقار نمودن

 تانيديه كيفيت

 تعيين ميشان پوزو ن در سيمان پوزو ني -پيوست 
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 بسمه تعالي

 پيشگفتار

استاندارد ويژگيها  سيمان پرتلند پوزو ني كه بوسيله كميسيون فني تهيه و تردوين شرده    

, مورد تانيد نررار گرفتره   72/01/37و در سي و ششمين كميته ملي استاندارد سيمان مورخ 

نانون اصالحي نوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقرات   2ماده  0اينك به استناد بند 

 .گردد  به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي 0270صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

, برا  حف  همگامي و هماهنگي با پيشررفتها  ملري و رهراني در زمينره صرناي  و علروم       

رار خواهند گرفت و هر گونه پيشرنهاد   استانداردها  ايران در موان  لشوم مورد تجديدنظر ن

كه برا  اصالح يا تكمي  اين استانداردها برسرد در هنگرام تجديردنظر در كميسريون فنري      

 .مربوط مورد توره وان  خواهد شد 

بنابراين برا  مرارعه به استانداردها  ايران بايد همواره از آخرين چراپ و تجديردنظر آنهرا     

 .استفاده نمود 

دوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توره به شراي  مورود و نيازها  در تهيه و ت 

المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورها  صنعتي و پيشررفته همراهنگي    رامعه حتي

 .ايجاد شود 

ل ا با بررسي امكانات و مهارتها  مورود و اررا  آزمايشها   زم اين استاندارد با اسرتفاده   

 :زير تهيه گرديده است از مناب  

 ايران " 283 "استاندارد ملي ( 0 

 3      )a 33 - 535 - ASTM 

 2             )0 - 0011 DIN 

 1             )5303 R - JIS 

 

  



 

 "پ پ  "ويژگيهاي سيمان پرتلند پوزوالني 

 هدف و دامنه كاربرد - 1  

تعريرف و تعيرين ويژگيهرا  فيشيكري و شريميايي سريمان       , هدف از تدوين اين اسرتاندارد   

 "باشد كه تحت عنوان سيمان پرتلند پوزو ني و برا نشرانه    پرتلند تعدي  شده با پوزو ن مي

 .شود  ارانه مي "پ پ 

 تعريف - 3  

قيعي و دسرت كرم   درصد پوزو ن ب 05مللوبي است از حداكثر , سيمان پرتلند پوزو ني  

درصد كلينكر يا سيمان پرتلند با نرمي مشلص كره در مجراورت آب بره صرورت رسرم       85

 .شود  ا  در كارها  ساختماني مصرف مي چسقنده

 ويژگيها - 4  

ايرن  ( 0)ويژگيها  شيميايي سيمان پرتلند پروزو ني بايرد برا منردررات رردول       - 0 - 2 

 .استاندارد مطابقت داشته باشد 

ايرن  ( 3)ويژگيها  فيشيكي سيمان پرتلنرد پروزو ني بايرد برا منردررات رردول        - 3 - 2 

 .استاندارد مطابقت داشته باشد 

 (پ پ ) ويژگيها  شيميايي سيمان پرتلند پوزو ني  -( 0)ردول شماره  

 
 يادآوري 

ميشان باني مانده نامحلول در اسيد و نيرش ميرشان نلياييهرا  محلرول در آب بررا  سريمان        

 .محدوديتي ندارد  "پ پ  "پرتلند پوزو ني 

 "پ پ  "ويژگيها  فيشيكي الشامي سيمان پرتلند پوزو ني  -( 3)ردول شماره  



 
 

 خواص كاربردي سيمان پرتلند پوزوالني - 3 

سيمان پرتلند پوزو ني در مجراورت آب شرروب بره واكرنا شريميايي حررارت زا        - 0 - 1 

عمرردتأ هيدراتاسرريون ترردريجي  ) , نمايررد و در نتيجرره تاييرررات مركررو شرريميايي    مرري



ايرن  . نمايرد   شروب به سلت شردن مري  ( ها  كلسيم و ساير مواد نظير آلوميناتها  سيليكات

تا ني  به گيرش و سرلت نهرايي بره تردريج     , ا فرآيند از مراح  نلستين پس از آغاز واكن

 .شود  تر مي گسترده

برتن يرا   , ها و آب پيمانه و مللروط شرود    اگر سيمان پرتلند پوزو ني با سنگ دانه - 3 - 1 

نمايد كه با گ شت زمان حدود معيني از مقاومت را كسو نمروده و بقرات    مالتي را ايجاد مي

نمايرد بطوريكره حاصر  ايرن فرآينرد مجموعره        يحجمي خود را برا  مدت بو ني حف  م

همقسته معدني سلت شده و مقاومي است كه پايردار  خرود را حتري زيرر آب نيرش حفر        

 .نمايد  مي

 برداري نمونه - 5  

ايران انجام پر يرد   0بردار  از سيمان پرتلند پوزو ني بايد بقق استاندارد ملي شماره  نمونه 

 . 

 بسته بندي و نشانه گذاري - 6  

درصورتيكه سيمان پرتلند پوزو ني در كيسه بارگير  و حم  شرود   -بسته بند   - 0 - 1 

ها بايد مقاوم و ناب  انعطاف باشد بطوريكه مواد خارري و ربوبت به داخر  آن نفرو     كيسه, 

 .نكند و هنگام حم  و نق  پاره نشود 

سه محتو  سيمان پرتلند پوزو ني بايد مروارد منردرج   رو  هر كي -نشانه گ ار   - 3 - 1 

 :زير به وضوح و با رنگ سقش نوشته شده باشد 

بايد با خ  درشت و با   مح  نشانه گ ار  رو  هرر كيسره   ( پ پ ) نشانه  - 0 - 3 - 1 

 .نوشته شود 

 . "سيمان پرتلند پوزو ني  "رمله  - 3 - 3 - 1 

 .نام كارخانه سازنده و نشان بازرگاني آن  - 2 - 3 - 1 

 .وزن خالص سيمان پرتلند پوزو ني داخ  كيسه به كيلوگرم  - 1 - 3 - 1 

تاريخ توليد سيمان پرتلند پوزو ني بايد رو  هر بسته بطور واضح نوشته شود  - 5 - 3 - 1 

. 

 .بايد كامال سالم باشد , ها در هنگام بازرسي و تحوي  به مصرف كننده  كليه كيسه - 2 - 1 

در موارد  كه سيمان به صورت فله حم  شود بايد ابالعات فوق به اضرافه تراريخ    - 1 - 1 

شماره سفارش و همچنين مشلصات گيرنرده كرا  در بارنامره مرنعكس گرديرده و      , تحوي  

 .همراه محموله ارسال شود 

 شرايط پذيرش كيفيت - 7  

ها  آزمون شده هر محموله سيمان پرتلند پوزو ني با هر  نهچنانچه ويژگيها  نمو - 0 - 7 

 .باشد  يك از ضواب  اين استاندارد مطابقت نداشته باشد آن محموله مردود مي

چنانچه هر محموله سيمان پرتلند پوزو ني نق  از حم  بره صرورت فلره بريا از      - 3 - 7 

انجام آزمونهرا بره صرورت بسرته     شا ماه در سيلو  كارخانه سيمان مانده باشد و يا پس از 



, بايرد نقر  از مصررف    , بيا از سه ماه در اختيار فروشنده باني مانده باشد ( كيسه ) بند  

 .دوباره مورد آزمون نرار گيرد 

چنانچره وزن  . باشرد   كيلوگرم مي 51وزن اسمي هر كيسه سيمان پرتلند پوزو ني  - 2 - 7 

تواند از سو  خريدار پ يرفته نشرود و چنانچره وزن    كيلوگرم باشد مي 13هر كيسه كمتر از 

كيسه مشابه كه بطور تصرادفي از يرك محمولره انتلراب و تروزين       51ميانگين هر كيسه از 

 .باشد  ك  محموله مردود و غيرناب  پ يرش مي, كيلوگرم باشد  51شود كمتر از  مي

 انبار نمودن - 8 

بايرد  , تلند پوزو ني در كيسره و يرا بره صرورت فلره در سريلو       نگهدار  سيمان پر - 0 - 8 

هرا از   بطوريكره تشرليص محمولره   . ايرران باشرد    " 3710 "مطابق با استاندارد ملي شماره 

 .پ ير باشد  بردار  از هر يك به آساني امكان بازرسي و نمونه, يكديگر 

 .داخ  آن نفو  ننمايد  مح  نگهدار  سيمان بايد كامال خشك باشد و ربوبت به - 3 - 8 

 تائيديه كيفيت - 9  

چنانچه در نرارداد خريد سيمان پرتلند پوزو ني نيش نيد گرديرده  , بنا به درخواست خريدار  

ا  مقني بر مطابقت كام  هر محموله برا ويژگيهرا  منردرج در     فروشنده بايد تانيديه, باشد 

اين استاندارد همراه با يك برگ از نتايج آزمونها  فيشيكي و شيميايي آن به هنگرام تحوير    

 .دار ارانه نمايد به خري

 تعيين ميزان پوزوالن در سيمان پوزوالني -پيوست  

 هدف و دامنه كاربرد - 0 

تعيين ميرشان مرواد پروزو ن موررود در انرواب سريمان       , هدف و دامنه كاربرد اين پيوست  

 .پوزو ني است 

 گير  روش اندازه - 3 

در نمونره مرورد    CaOبرا  تعيين پوزو ن مورود در سيمان پوزو ني نلست بايد مقردار   

نظر تعيين شود و سپس با استفاده از فرمول زير ميشان پوزو ن موررود در نمونره محاسرقه    

 .گردد 

 
كلينكر سريمان پرتلنرد مرورد مصررف در      CaOدر اين معادله فرض بر آن است كه مقدار  

 .باشد و نمونه افت حرارتي نداشته باشد  درصد مي 15زو ني توليد سيمان پو

 : در معادله با   

 P  :درصد پوزو ن در سيمان پوزو ني 

 Cpz  : درصدCaO  پس از كسرر مقردار   ) در سيمان پوزو نيCaO    موررود در سرولفات

 ( كلسيم 

100
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100

100
65
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 S  :0/7  برابر ميشان سولفات كلسيم در سيمان 

 Cp  : مقدار درصدCaO  (درصد  5با فرض ) در پوزو ن 

موررود در سريمان پروزو ني بايرد بقرق روش       CaOگير  مقدار درصرد   اندازه -يادآور   

 .ايران انجام پ يرد  3مندرج در استاندارد شماره 

تعيين ميشان پوزو ن در سيمان پروزو ني اختيرار  بروده و بنرا بره درخواسرت        -يادآور   

 .مصرف كننده بايد توس  توليدكننده انجام پ يرفته و گشارش شود 
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