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 تررسي َ امكان سىجي تُنيذ سيمان تىايي 

 

 
  

 مركس تذقيقات ساختمان َ مسكه
  

 چكيذي   1
يهْاى    ػيواى تٌايي ػيواًي اػت كهَ كهاصتضر دوهزٍ دى رص يْ يهز  ههي  ُهاي تٌهايي اػهتع ايهي ًهْ  ػهيواى صا ههي            

كضرع كاصتضر ػيواى پضيلٌز رص هي  ُاي تٌايي هـهالييي صا رص ػه خ دهضر ّ    جايگظيي ػيواى پضيلٌز رص كاصُاي تٌايي 

كيى اجضايي ّ اقتلاري هاًٌز افظايؾ قيوت يوام ؿزٍ هي ، گيضؽ ػهضيتتض اط دهز مطم، افهت صّاًهي طيهار ّ كهاُؾ       

پشيضي طيهار رص ههي  ّ   كاصديي، دزم ًگِزاصي ّ دفظ دب رص هي ، ايجار هقاّهت ُاي طيار ّ تيؾ اط دز ًياط، ايجار ًفْس
رّام كن، دْؿالاصي كن ّ هـالل كاص كضرى تا هي ، چؼثٌزگي كن ّ ًياط تَ هلضف ػيواى تيـهتض، افهظايؾ د هْرگي    

ُاي طيؼت هذي ي ّ گاطُاي گلذاًَ اي، اهالاى جزاؿزگي تيؾ يض تهَ ّيه ٍ رص پاؿهيزى تهَ ريهْاص ّ طيهض ػهق ، تهَ         
 ّجْر هي دّصرع

  ّ َ   تهها يْجههَ تههَ هههْاصر سكههض ؿههزٍ  ُههاي ػههيواى كـههْص، پههضّيٍ  تضصػههي ّ    ضههضّص  يْ يههز ػههيواى تٌههايي رص كاصداًهه

ًاهَ هلضف  رص هضكهظ يذقيقها  ػهادتواى ّ هؼهالي  اجهضا ؿهزع تهضاي         ػٌجي يْ يز ػيواى تٌايي ّ يِيَ ؿيٍْ اهالاى
رص دال داضهض رص  گيضي اط ًتايج يذقيقا  رص كٌتت، تذـي اط پضّيٍ تا ُوالاصي كاصداًَ ػيواى يِضاى اًجام ؿز ّ  تِضٍ

 ايي كاصداًَ، ػيواى تٌايي، تَ هضدلَ يْ يز ًيوَ كٌتتي صػيزٍ اػتع
  

 تعريف سيمان تىايي    2
ػيواى تٌايي ًْدي ههارٍ چؼهثاًٌزٍ دتهي تؼهياص صيظراًهَ اػهت كهَ تذهؾ اكهلي دى صا كليٌالهض ػهيواى يـهاليل             

دهيذتهَ ّ ههْاري ًريهض ػهٌك دُهآ يها دُهآ         رُزع تَ دثاص  ريگض ايي ػيواى هذلْطي اط ػيواى پضيلٌز يا ػيواى هي

راصي ّ رّام  اػتع ايي  ُاي تِثْر رٌُزٍ دْاف ػيواى هاًٌز طهاى گيضؽ، كاصايي، دب ًگَ ُيزصايَ ّ ّ ػايض افظّرًي
كهاصي ّ اًهزّركاصي تيضًّهي ّ رادلهي ػهادتواى ههْصر اػهتفارٍ قهضاص          ًْ  ػيواى رص ػادت هي  رص دجضكهاصي ّ تلهْ   

 گيضرع هي
  

 اجساي سيمان تىايي َ تركيثات آن    3
تاؿزع هقزاص كوي  ُاي هٌاػة هي ػيواى تٌايي ؿاهل كليٌالض ػيواى پضيلٌز، هْار غيضد ي ّ رص كْص   ظّم افظّرًي

ػٌك گه  ّ يها ػهْ فا  كلؼهين تهضاي كٌتهضل طههاى گيهضؽ رص ٌُگهام يْ يهز، تهَ ػهايض اجهظاي ػهيواى تٌهايي اضهافَ                 

 ؿْرع هي
  

 تىذي سيمان تىايي  ردي  4
ؿهْرع ػهيواى    ب  هـهذق ههي   -، ػيواى تٌايي تها ّايٍ  ع 6113 -1تضاػاع اػتاًزاصر هلي ايضاى ؿواصٍ 

طا اػهتفارٍ ؿهزٍ    ُا اط هْار دثاب ُاي تٌايي كَ رص دى اػتع ػيواى 1/11ّ   1/11،  1تٌايي راصاي  ػَ صرٍ هقاّهت  

 ؿْرع اػت تا  دضف  ح  هـذق هي
  

 ٌاي شيميايي َ فيسيكي سيمان تىايي  گيَيژ  5
ُاي ؿيويايي، فيظيالي اًْا  ػيواى تٌايي رص جهزّل   ، ّي گي6113 -1تضاػاع اػتاًزاصر هلي ايضاى ؿواصٍ 

 ؿْرع   هـاُزٍ هي 1
  

 3516-1ٌاي شيميايي َ فيسيكي سيمان تىايي تراساش استاوذارد   َيژگي   1جذَل 

 فيسيكيَ  خُاص شيميايي
 3516-1 مهي ايران شماري استاوذارد 
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 ٌاي دَاو َيژگي    6
تضاي رػتياتي تَ رّام مطم، رص تؼياصي اط كاصتضرُا، تَ ّي ٍ رص ؿضايط هذي ي ؿهزيز، اًتذهاب ًهْ  ػهيواى     
تٌايي، تض رّام هي  يأثيضگشاص اػتع اًتذاب ًْ  ػيواى تٌايي رص هذهل هلهضف ههي  تضاػهاع كاصتضرُهاي هذتله  ّ       

 هتْػط، هيين(، تايز ه اتق هـذلا  فٌي پضّيٍ ّ يا هقضصا  هلي ايضاى كْص  گيضرعُاي صّياصّيي )ؿزيز،  صرٍ
  

 ٌاي تىايي ٌاي مىاسة تراي روگي كردن سيمان روگذاوً   7
ؿهًْزع اػهتفارٍ    ُا صًگي يْ يز هي تضاي ؿٌاػايي ػيواى تٌايي ّ پضُيظ اطهلضف دى رص ػادت تتي، ايي ًْ  ػيواى

 گيضر: ٌايي  تَ رّ هٌرْص طيض كْص  هيُا رص ػيواى ت اط صًگزاًَ
 يوايظ ػيواى تٌايي صًگي تا ػيواى پضيلٌز هتوْ يع -
 تضاي كاصُايي كَ جٌثَ يظئيٌي راصرع -
  

 خُاص مطهُب مالت ساختً شذي  تا سيمان تىايي َ مقايسً آن تا مالت سيماوي   8
ُهاي ػهيواى تٌهايي ّ هتايهة      يهاي ههي   تضاي دگاُي رص طهيٌهَ دهْاف ه لهْب ػهيواى تٌهايي رص ػهادت ههي ، هظا       

 ؿْر: ُاي ػيواًي تَ ؿضح طيض اصائَ هي هي 
  

 ٌاي سيمان تىايي مساياي مالت  8-1
 اػتفارٍ اط ػيواى تٌايي رص كاصُاي تٌايي كَ ًياط تَ ػ خ هقاّهت ًؼثتًا پاييي راصًزع -
 ايجار چؼثٌزگي ه لْب هي  ػيواى تٌايي تا ق تا  تٌاييع   -
 تِتض هي  ػيواى تٌايي رص هقايؼَ تا هي  ػيواًي ع كاصائي -
 ُاي ػيواى تٌاييع   تا اػتفارٍ اطهي  تٌزي اجظاي هتـالل هي  دشف د اُاي ًؼثت -
 جوع ؿزگي كوتض هي  ػيواى تٌايي رص هقايؼَ تا هي  ػيواًيع -

 كارآيي: 
 دفظ صّاًي رص طْل اجضا  ّ پيْػتگي هٌاػة تا ق تا  تٌاييع -
 چؼثيزى تَ ػ ْح دوْري ّ ؿضٍ ًالضرى رص ديي اجضاع -
 چؼثٌزگي ه لْب تَ ق تا  تٌاييع   -

 آب وگً داري :
 راصي رص طْل اجضاع  دفظ قْام هي  تَ  ذاظ داكيت دب ًگَ -
 راصي رص طْل اجضاع چؼثٌزگي ه لْب تَ ق تا  تٌايي تَ  ذاظ دب ًگَ -
 يضاط ّ ؿاقْل كضرى تا رقت مطمعطهاى كافي تضاي اجضاي كاصُاي تٌايي هاًٌز:  -

 دَاو :
 پايزاصي رص تضاتض ؿضايط هذي ي دْصًزٍع -
 ُاي تزّى ُْاع ُاي يخ طرگي  رص هقايؼَ تا هي  پايزاصي رص تضاتض چضدَ -
 (ع1ُاي ػيواًي )ؿالل  پايزاصي رص تضاتض دْصًزگي ػْ فايي رص هقايؼَ تا هي  -

  
 مقايسً اوثساط سُنفاتي مالت سيمان تىايي َ تاتارد   1شكم 

  
 ٌاي سيماوي معاية مالت   8-2
 كٌٌزع   تَ دلت كاصايي كن، چؼثٌزگي هٌاػثي تا دجض ايجار ًوي -
 راصيع   ػفت ؿزى ػضيع هي  تَ  ذاظ هالؾ دب اط طضيق دجض ّ قاتليت كن رص دب ًگَ -
 جوع ؿزگي پغ اط گيضؽ ّ امػتيؼتَ كن هلا خ ػذت ؿزٍع   -

صغن اػتفارٍ گؼتضرٍ رص اًزّركاصي رادلي ّ تيضًّي تَ دٌْاى يهآ هلها خ    تَ ُويي  ذاظ ػيواى پضيلٌز هتوْ ي دلي

 ه لْب رص ًرض گضفتَ ًوي ؿْرع
  

 وامً مصرف تررسي َ امكان سىجي تُنيذ سيمان تىايي َ تٍيً شيُي   9
ٍ  رص هضكظ  اي يذهت دٌهْاى  تضصػهي ّ اهالهاى ػهٌجي يْ يهز ػهيواى تٌهايي ّ يِيهَ           يذقيقا  ػادتواى ّ هؼهالي پهضّي

ػهٌجي يْ يهز ػهيواى تٌهايي رص كـهْص ّ يِيهَ        ًاهَ هلهضف  اًجهام گضفهتع ُهزف اط اًجهام ايهي يذقيهق، اهالهاى         ؿيٍْ

 كٌٌزٍ اػتع ًاهَ هلضف تضاي هلضف ؿيٍْ
  

 مايشگاٌيتُنيذ سيمان تىايي در مقياش آز    19
ُهايي تهَ ؿهضح طيهض اًجهام       ُهاي اػهتاًزاصر، فتا يهت    تضاي يْ يز ػيواى تٌايي رص هقياع دطهايـگاُي ّ اًجام دطهايؾ

 ؿزٍ اػت:
 ع ُاي هْصر ًياط تضاي ػادت ػيواى تٌايي هاًٌز دُآ، كضتٌا  كلؼين ّ پْطّمى  يِيَ افظّرًي -



ُهاي   ُآ ّ كضتٌا  كلؼين هْصر اػتفارٍ رص پضّيٍ اط طضيق دطههْى ُاي هْصر اػتفارٍ، د كٌتضل كيفيت ػيواى، پْطّمى -

 ؿيويايي، فيظيالي ّ هالاًياليع  
  



  
 ٌاي مختهف ساخت سيمان تىايي تا استفادي از افسَدوي   19-1

ُهايي هاًٌهز    يضكيهة تها اػهتفارٍ اط افظّرًهي     61ُاي دطهايـهي هتـهالل اط    رص ايي هضدلَ اط اًجام پضّيٍ ًوًَْ 

ػٌك دُهآ ػهادتَ ّ رص ؿهضايط اػهتاًزاصر      –دُآ ّ پْطمى  –ُاي پْطّمى  ُيزصايَ، ػٌك دُآ، پْطّمى ّ هذلْطدُآ 
 دّصي ؿزع دول

  
 ٌاي  سيمان تىايي ساختً شذي ٌاي خمشي َ  فشاري  ومُوً اوذازي گيري مقاَمت   19-2

زٍ رص ؿهضايط اػهتاًزاصر، اًهزاطٍ گيهضي ّ     دّصي ؿ ُاي ػيواى تٌايي ػادتَ ّ دول صّطٍ ًوًَْ 10ّ  7هقاّهت فـاصي 

 هقايؼَ ؿزع   6113-1ُاي اػتاًزاصر هلي ايضاى ؿواصٍ  تا ّي گي
ُهاي يتيهيي دهْاف     ، اًتذهاب ّ تهض صّي اًِها دطههْى    1/11 –ب  -ُهاي تها هقاّههت فـهاصي صرٍ ػهيواى تٌهايي ع       ًوًَْ

َ فيظيالي اًجام ؿزع ًتايج تَ رػت دهزٍ ًـاى رار كَ دْاف فيظيالي ايي ً ُهاي اػهتاًزاصر    ُها هٌ ثهق تها ّي گهي     وًْه
 اػتع

  
 ساخت سيمان تىايي تا مُاد َ مصانخ كارخاوً سيمان تٍران   11

تيٌي ؿزٍ رص صّؽ اًجهام يذقيهق اػهت، ػهادت ّ      ُاي پضّيٍ كَ هضتْط تَ يالي اط هضادل پيؾ تذـي اط فتا يت

 تضصػي ػيواى تٌايي تا هْار ّهلا خ اصػا ي اط كاصداًَ ػيواى يِضاى تَ هضكظ تْرٍ اػتع  
ػهٌك گه ، چِهاص ًهْ       يضكيهة، تها اػهتفارٍ اط كليٌالهض،     12ُاي هي  ػيواى تٌايي هتـهالل اط   رص ايي صاػتا ًوًَْ

اصائَ ؿزٍ رص اػتاًزاصر هلي ايهضاى    ػٌك دُآ، پْطّمى، هذلْط ػٌك دُآ ّ پْطّمى ّ هاػَ اػتاًزاصر، ه اتق صّؽ

 ُا تضاػاع صّاًي اػتاًزاصر رص ًرض گضفتَ ؿزع ػادتَ ؿزع ًؼثت دب تَ ػيواى تضاي ُض يآ اط هذلْط  696ؿواصٍ 
ُهاي   اػتفارٍ رص ػادت ػيواى تٌايي هْصر تضصػي قضاص گضفت ّ تا ّي گيرٌُزٍ هْصر  كيفيت ُوَ اجظاي يـيالل

 اػتاًزاصر هقايؼَ ؿزع  
دههزٍ ًـهاى رار كهَ     رػت ُاي مطم هْصر تضصػي قضاص گضفتع ًتايج تَ ُا اط طضيق دطهْى دْاف هالاًيالي كليَ ًوًَْ

 –ُهاي اػهتاًزاصر ػهيواى تٌهايي صرٍ ع      طضح اجضا ؿزٍ تا ّي گهي  12طضح اط  12صّطٍ ،  10ّ  7ًتايج هقاّهت فـاصي 
 هٌ ثق تْرٍ اػتع 1/11 -ب

، رص هقيهاع ًيوهَ كهٌتتي ّ كهٌتتي، ايهي ًتهايج رص       1/11 -ب –گيضي رص يْ يز ػيواى تٌايي صرٍ ع  تَ هٌرْص تِضٍ

 ادتياص كاصداًَ ػيواى يِضاى، قضاص رارٍ ؿزع
  

سيمان تىايي تراساش دذاقم مقاَمت ٌاي  ٌا تراي روگي كردن ومُوً استفادي از روگذاوً    11-1
 " 5/22 -ب-تىايي وُع "ش  رَزي سيمان 28فشاري 

ُا تضاي صًگي كضرى ػيواى تٌايي تض صّي هقاّهت فـهاصي ّ ًذهٍْ دولالهضر دًِها      تَ هٌرْص يأثيض اػتفارٍ اط صًگزاًَ

هتهض   كيلهْگضم تهض ػهاًتي    111صّطٍ دهزاقل   10ُهاي راصاي ًتهايج هقاّههت فـهاصي      تض دْاف ػيواى تٌايي، كليَ ًوًَْ
 ُا هْصر اصطياتي قضاص گضفتع  ُا تض صّي هقاّهت فـاصي ايي ًوًَْ هضتع، اًتذاب ؿزًز ّ يأثيض صًگزاًَ

طهضح دى راصاي كهاُؾ هقاّههت فـهاصي تهيؾ اط       7طهضح اًتذهاب ؿهزٍ،     12ًتايج تَ رػت دهزٍ ًـهاى رار كهَ اط   
ُا هٌ ثق تض اػتاًزاصر تْرٍ اػت، تَ دٌْاى  ُاي دى طضح كَ ّي گي 17رصكز(، تْرٍ اػت،  شا   0دزاكثض هيظاى هجاط )

 ُاي پايلْ  هٌتذة، رص ادتياص كاصداًَ ػيواى يِضاى قضاص رارٍ ؿزع طضح



  
 مراجع:  

 ، اًتـاصا  راًـگاٍ يِضاىع 1639، چاپ ؿـن ، ػال  1121، ادوز ، هلا خ ػادتواًي، ؿواصٍ  : داهي ]1[
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