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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 1قاانون اصاح قاوانی و مقاررات مؤسساۀ اساتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  3133تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشر استانداردهای
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورای عالی اداری ماور  39/6/93باه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/13313مور  39/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام باا مصاال ملای و باا توجاه باه شارایط
تولیدی ،فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکننادگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتای حاصال مای شاود .پای
نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس
از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسامی)
ایران چاپ و منتشر می شود.
پی نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عحقه مند و ذی صح نیز با رعایت ضوابط تعیای شاده تهیاه مای
کنند درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بادی ترتیاب،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تادوی و در کمیتاۀ ملای
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بی المللای اساتاندارد )، 3(ISOکمیسایون بای المللای الکتروتکنیاک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عناوان تنهاا راباط 2کمیسایون کادکس غایایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوی استانداردهای ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاا
کشور  ،از آخری پیشرفت های علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بی المللی بهرهگیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برای حمایات از مصارف کننادگان ،حفا
سحمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی
از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقاحم وارداتای ،باا تصاویب شاورای عاالی اساتاندارد،
اجباری نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازارهای بی المللی بارای محصاوالت کشاور ،اجارای اساتاندارد کاالهاای
صادراتی و درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنی برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات ساازمان هاا و
مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیات و مادیریت زیسات-
محیطی ،آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گوناه ساازمان هاا و
مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صاورت احاراز شارایط الزم ،گواهیناماۀ تأییاد
صححیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگاه بی المللی یکاها ،کالیبراسیون (واسنجی) وساایل
سنج  ،تعیی عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سط استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف ای
سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد "سیمان سفید – ویژگیها و معیارهاای انطبااق" نخساتی باار در ساال  3163تادوی شاد .ایا
استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توساط مرکاز تحقیقاات راه ،مساک و شهرساازی و تأییاد
کمیسیونهای مربوط برای اولی بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پانصد و سی و چهارمی اجحس کمیتۀ
ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصال و فرآوردههای ساختمانی مور  31/3/33تصویب شد .اینک ایا
استاندارد به استناد بند یک مادۀ  1قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسۀ اساتاندارد و تحقیقاات صانعتی
ایران ،مصوب بهم ماه 3133 ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصاح و تکمیال
ای استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط ماورد توجاه قارار خواهاد گرفات.
بنابرای  ،باید همواره از آخری تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
ای استاندارد جایگزی استاندارد ملی ایران شماره  :9313سال  3163است.
منبع و ماخیی که برای تهیه ای استاندارد مورد استفاده قرارگرفته به شر زیر است:
UNE 80305:2012, White Cement - Specifications and Conformity Criteria.

ز

سیمان سفید -ويژگيها و معیارهاي انطباق

 2هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوی ای استاندارد ،تعیی ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و مکانیکی انواع سیمانهای سفید است
که در تولید محتهای آماده سفید و رنگی ،اندودهای نما و قطعات سازهای و بنایی مورد استفاده قرار
میگیرد .ای نوع سیمان براساس کاربرد به انواع سیمان پرتلند سفید با ردههای مقاومتی مختلف و سیمان
بنایی سفید ردهبندی میشود.
همچنی در ای استاندارد معیارهای انطباق نیز ارائه شده است.

 1مراجع الزامي
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب می شود.
در صورتیکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده
شده است ،همواره آخری تجدیدنظر و اصححیههای بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برای ای استاندارد الزامی است :
 2-1استاندارد ملی ایران شماره  :1336 -3سال  ،3133سیمانبنایی– قسمت اول – ترکیبات ،ویژگایهاا و
معیارهای انطباق.
 1-1استاندارد ملی ایران شماره  :3639سال  ،3133سیمانهای هیدرولیکی– روشهایآزمون شایمیایی–
اندازهگیری عناصر اصلی.
 9-1استاندارد ملی ایران شماره  :6221سال  ،3133سیمانهای هیدرولیکی– روشهایآزماون شایمیایی–
تعیی مقدار کلرید ،مواد آلی قابل حل در کلروفرم و کرب دیاکسید.
 4-1استاندارد ملی ایران شماره  :131سال  ،3131سایمان – تعیای مقاومات فشااری و خمشای – روش
آزمون.
 5-1استاندارد ملی ایران شماره  :139سال  ،3133سیمان  -تعیی زماان گیارش سایمان هیادرولیکی باا
سوزن ویکات -روش آزمون.
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 6-1استاندارد ملی ایران شماره  :133سال  ،3136سیمان هیدرولیکی  -تعیی انبساط باه روش اتاوکحو-
روش آزمون.
 7-1استاندارد ملی ایران شماره  :139سال  ،3133سیمان – تعیی نرمی سیمان هیادرولیکی باا دساتگاه
نفوذپییری هوا – روشهای آزمون.
 8-1استاندارد ملی ایران شماره  :2321سال  ،3133بستهبندی – پاکتهای کاغیی سایمان ،گاو و ساایر
مصال پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابه -ویژگیها و روشهای آزمون.
 3-1استاندارد ملی ایران شماره  :39329سال  ،3133بستهبندی – کیساههاای پلایپروپیلنای روکا دار
سیمان و گو  -ویژگیها و روشهای آزمون
 21-1استاندارد ملی ایران شماره  :9363سال  ،3133آیی کاربرد حفاظت و انبار کردن سایمان در کارگااه
ساختمانی.
 22-1استاندارد ملی ایران شماره  :33333-3سال  ،3131سیمان -قسمت  : 3ویژگیها.
 21-1استاندارد ملی ایران شماره  :33112سال  ،3131سیمان سفید -تعیی درجه سفیدی -روش آزمون.
2-13 EN 14216 Cement- Composition, specifications and conformity criteria for very special
cements low heat.

 9تعاريف و اصطالحات
در ای استاندارد ،تعاریف واصطححات زیر به کار میرود:
2-9
سیمان سفید

سیمانی است که از کلینکر سیمان پرتلند سفید و سنگ گو به نسبت معی بهدست میآید .در تولید کلینکر
سیمان پرتلند سفید از مواد دارای مقادیر کم آه و منگنز استفاده میشود .سیمان سفید شامل دو رده
سیمان پرتلند سفید و سیمان بنایی سفید است.
2-2-9
سیمان پرتلند سفید

سیمانی است که ویژگیهای آن براساس رده مقاومتی و رده درجه سفیدی تعیی میشود و برای اهداف
سازهای و غیرسازهای مناسب است.
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1-2-9
سیمان بنايي سفید

ای نوع سیمان برای اهداف سازهای مناسب نیست و در کارهای بنایی مانند بندکشی ،محت چسباننده و
تولید قطعات بنایی غیرباربر مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده از ای نوع سیمان در تولید عناصر باربر و
قطعات بنایی باربر مجاز نیست.
1-9
درجه سفیدي

شاخصی است برای تعیی میزان سفیدی یک ماده که براساس بازتاب نور از سط ماده و مقایسه آن با نمونه
استاندارد سنجیده میشود .درجه سفیدی تنها شاخص تفاوت بی سیمان سفید و انواع سیمان پرتلند
خاکستری (بند  )33-9و سیمان بنایی (بند )3-9است.
 4اجزاي تشکیل دهنده انواع سیمان سفید و ترکیبات آن
 2-4کلینکر سیمان پرتلند سفید

کلینکر سیمان پرتلند سفید بهعنوان جزء تشکیل دهنده اصلی در انواع سیمان پرتلند سفید و سیمان بنایی
سفید درنظرگرفته میشود.
 1-4ساير اجزاي تشکیل دهنده سیمان پرتلند سفید

سایر اجزای تشکیلدهنده انواع سیمان پرتلند سفید باید مطابق بند  33-9باشد .ترکیبات ای مواد باید
بهگونهای باشد که الزامات درجه سفیدی را برآورده سازد.
افزودنیهای مورد استفاده در سیمان پرتلند سفید نیز باید مطابق الزامات بند  33-9باشد.
 9-4ساير اجزاي تشکیل دهنده سیمان بنايي سفید

سایر اجزای تشکیلدهنده سیمان بنایی سفید باید مطابق با ویژگیهای سیمان بنایی نوع س -ب99/3 -
(بند  )3-9و دارای حداقل  29درصد کلینکر سیمان پرتلند سفید و حداکثر  9/3درصد مواد آلی باشد .سایر
مواد تشکیل دهنده غیرآلی نیز باید براساس بند  3-9باشد.
ترکیبات ای مواد باید بهگونهای باشد که الزامات درجه سفیدی را برآورده سازد.
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 5ردهبندي
 2-5سیمان پرتلند سفید
CEM W-29/3 ،CEM W-19/3

سیمان پرتلند سفید براساس رده مقاومتی به سه نوع
درجه سفیدی به سه رده  33 ،39و  39ردهبندی میشود.

و

CEM W-39/3

و

 1-5سیمان بنايي سفید

سیمان بنایی سفید دارای یک رده مقاومتی  WM-99/3و سه درجه سفیدی  33 ،39و  39است.
 6ويژگيها
 2-6ويژگيهاي سیمان پرتلند سفید
 2-2-6الزامات عمومي

الزامات مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی انواع سیمان پرتلند سفید باید مطابق الزامات ارائه شده در جدولهاای
 3و  9باشد.
 1-2-6درجه سفیدي (الزامات فیزيکي تکمیلي)

درجه سفیدی انواع سیمان پرتلند سفید باید مطابق الزامات ارائه شده در جدول  3باشد.
درجه سفیدی انواع سیمان پرتلند سفید که مطابق با روش استاندارد بند  39-9تعیی میشود باید بر اساس
یکی از مقادیر  33 ،39و  39ردهبندی شود.

 1-6ويژگيهاي سیمان بنايي سفید
 2-1-6الزامات عمومي

الزامات مکانیکی ،فیزیکی و شیمیایی سیمان بنایی سفید باید مطابق الزامات ارائه شده در جدولهاای  3و 9
باشد.
 1-1-6درجه سفیدي (الزامات فیزيکي تکمیلي)

درجه سفیدی سیمان بنایی سفید باید مطابق الزامات ارائه شده در جدول  3باشد.
درجه سفیدی سیمان بنایی سفید که مطابق با روش استاندارد بند  39-9تعیی میشود باید بر اساس یکی
از مقادیر  33 ،39و  39ردهبندی شود.

2

جدول  -2ويژگيهاي فیزيکي و مکانیکي انواع سیمان سفید
ويژگيهاي فیزيکي و مکانیکي

استاندارد
خواص فیزيکي

روشهاي
آزمون

سطح مخصوص(بلین)

مطابق

حداقل cm2/g -

بند 7-1

انبساط به روش اتوکالو

مطابق

حداکثر -درصد

بند 6-1

زمان گیرش
به وسیله سوزن
ويکات
مقاومت فشاري
حداقل -
N/mm2
درجه سفیدي
حداقل

انواع سیمان پرتلند سفید براساس

اولیه
حداقل  -دقیقه
نهايي

مطابق
بند 5 -1

2

رده مقاومتي

سیمان بنايي
سفید

CEM W-51/5

CEM W-41/5

CEM W-91/5

WM-11/5

9111

9111

9111

9111

1/8

1/8

1/8

2/11

45

45

45

75

6

6

6

-

11

21

-

-

 9روز

مطابق

-

-

21

-

 7روز

بند 4 -1

-

-

11

21

51/5

41/5

91/5

11/5

حداکثر -ساعت
 1روز

 18روز
رده 81
رده 85
رده 31

81

مطابق

85

بند 21-1

31

 -2مطابق استاندارد بند  ،33-9سیمانهای پرتلند سفید فقط دارای رده مقاومت اولیه  Nاست.
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جدول  -1ويژگيهاي شیمیايي انواع سیمان سفید
ويژگيهاي شیمیايي

استاندارد
روشهاي

خواص شیمیايي

آزمون

انواع سیمان پرتلند سفید براساس

سیمان بنايي

رده مقاومتي

سفید

CEMW-51/5

CEMW-41/5

CEMW-91/5

WM-11/5

9/1

9/1

4/1

5/1

اکسید سیلیسیم ()SiO2

-

-

-

-

اکسیدآلومینیم ()Al2O3

-

-

-

-

اکسید آهن ()Fe2O3

-

-

-

-

-

-

-

-

افت سرخ شدن در  2111درجهسلسیوس
حداکثر  -درصد

اکسید کلسیم ()CaO

مطابق

اکسید منیزيم ()MgO

بند 1-1

5/11

5/11

5/11

-

2/5

2/5

2/5

5/1

ترياکسیدگوگرد ( ) SO3

C3A ≥ 8

9/51

9/51

9/51

حداکثر  -درصد

C3A≤ 8

9/11

9/11

9/11

1/2

1/2

1/2

حداکثر  -درصد
باقيمانده نامحلول
حداکثر  -درصد

کلرايد*

حداکثر  -درصد

مطابق
بند 9-1

9/51
1/2

*  -در شرايط محیطي خورنده در بتن مسلح حاوي سیمان پرتلند سفید ،میزان کلريد آن بايد حداکثر  1/15درصد باشد.

 7ويژگيهاي دوام (اختیاري)
انواع سیمان سفید با توجه به شرایط محیطی مصرف و براساس نظر خریدار باید ویژگیهای ارائه شده در
استانداردهای زیر را برآورده سازد:
 2-7پایداری در برابر سولفات (مطابق بند )33-9؛
 1-7گرمای هیدارته شدن کم (مطابق بند )31-9؛
 9-7پایداری در برابر آب دریا (مطابق بند .)33-9
درصورت مصرف سیمان پرتلند سفید در بت مسل  C3A ،آن باید بی  6تا  39درصد باشد.
 8بستهبندي و انبارداري
 2-8وزن اسمی هر پاکت سیمان سفید ( انواع سیمان پرتلند سافید و سایمان بناایی سافید) باهدرخواسات
مشتری میتواند متفاوت باشد ،ولی حداکثر رواداری آن باید  ±3درصد وزن خالص هر پاکت باشد.
 1-8انواع سیمان سفید باید در پاکتهای به رنگ سفید (از نوع کاغیی مطابق استاندارد بند  3-9و یا
پلیپروپیلنی مطابق استاندارد بند  )3-9بستهبندی شود.
6

 9-8نگهداري انواع سیمان سفید در کیسه و یا بهصورت فله باید مطابق استاندارد بند  39-9باشد ،بهگونهای
که امکان تشخیص محمولهها از یکدیگر ،بازرسی و نمونهبرداری از هر یک بهآسانی صورت گیرد.
 1-8محل نگهداري انواع سیمان سفید باید کامحً خشک باشد و رطوبت به داخل آن نفوذ نکند.
 3نشانهگذاري
 2-3سیمان پرتلند سفید
کیسههای بستهبندی انواع سیمان پرتلند سفید باید به رنگ سفید باشد و موارد مندرج در زیر ،روی
هر کیسه بهطورخوانا نوشته شود:
 2-2-3نام و رده مقاومتی سیمان پرتلند سفید و درجه سفیدی آن؛
مثال  :سیمان پرتلند سفید نوع  19/3با درجه سفیدی.)CEM W-32.5/80( ،39
 1-2-3نام کارخانه سازنده و نشانه بازرگانی آن؛
 9-2-3وزن خالص سیمان پرتلند سفید داخل کیسه به کیلوگرم؛
 4-2-3تاریخ تولید سیمان پرتلند سفید؛
 5-2-3کد رهگیری پروانه استاندارد؛
 6-2-3درمواردی که سیمان پرتلند سفید به صورت فله حمل شود باید اطحعات فوق بهاضافه تاریخ تحویل،
شماره سفارش و همچنی مشخصات گیرنده کاال در بارنامه منعکس و همراه محموله ارسال شود.

 1-3سیمان بنايي سفید
کیسههای بستهبندی سیمان بنایی سفید باید به رنگ سفید باشد و موارد مندرج در زیر روی هر کیسه
بهطورخوانا و به رنگ قرمز نوشته شود:
 2-1-3عبارت " استفاده از ای نوع سیمان در کاربردهای سازهای ممنوع است".
 1-1-3نام و رده مقاومتی سیمان بنایی سفید و درجه سفیدی آن.
مثال :سیمان بنایی سفید نوع  99/3با درجه سفیدی .)WM-22.5/80( ،39
 9-1-3نام کارخانه سازنده و نشانه بازرگانی آن.
 4-1-3وزن خالص سیمان بنایی سفید داخل کیسه به کیلوگرم.
 5-1-3تاریخ تولید سیمان بنایی سفید.
 6-1-3کد رهگیری پروانه استاندارد؛
 7-1-3در مواردی که سیمان بنایی سفید به صورت فله حمل شود بایاد اطحعاات فاوق باه اضاافه تااریخ
تحویل ،شماره سفارش ،همچنی مشخصات گیرنده کاال در بارنامه منعکس و همراه محموله ارسال شود.
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 21معیارهاي انطباق
 2-21سیمان پرتلند سفید

معیار انطباق درجه سفیدی سیمانهای پرتلند سفید براساس ای استاندارد باید به طور مستمر برمبنای
نمونههای نقطهای ارزیابی شود .خوا  ،روشهای آزمون و حداقل تناوب آزمون خودآزمایی توسط
تولیدکننده ،در جدول  1مشخص شده است.
جدول  - 9خواص ،روشهاي آزمون و حداقل تناوب آزمون براي آزمون خودآزمايي
توسط تولید کننده و روش ارزيابي آماري
حداقل تناوب آزمون
خواص

درجه سفیدي

سیمان پرتلند سفید
مورد آزمون
همه انواع
سیمان پرتلند سفید

روش آزمون

روال عادي
تولید

بند 21-1

روش ارزيابي

دوره اولیه تولید

آماري

نوع جديدي از کلینکر

بازرسي

يا سیمان پرتلند سفید

بهروش گسسته

هر ماه

هر ماه

يک بار

دو بار

×

تناوب آزمون برای تائید انطباق با ویژگیهای تکمیلی مشابه مواردی است که در استاندارد بند  33-9ذکر
شده است و حداقل هر ش ماه یک بار انجام میشود.
 1-21سیمان بنايي سفید

معیار انطباق سیمان بنایی سفید براساس ای استاندارد باید مطابق استاندارد بند  3-9باشد.
معیار انطباق درجه سفیدی ای نوع سیمان مشابه بند  3-39ای استاندارد است.
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