
  EN 197-1:2011با توجه به استاندارد  روش بررسي يكنواختي كيفيت سيمان

  

  

  
  

  

  

  

  
      

  :  مقدمه
، با  شده از محصوالت همبناي كيفيت محصوالت توليد شده در هر شركت، مقايسه مشخصات كيفي نمونه برداشتطبق استاندارد ملي ايران 

اما امروزه با افزايش سطح توقعات مشتريان در خصوص كيفيت از يك جهت و وجود . حد و حدود مشخصات مندرج در استاندارد مي باشد

كه عالوه بر تطابق كيفيت نمونه اخذ شده با استاندارد آن محصول، وجود حداقل  الزم استرقابت شديد توليد كنندگان از جهت ديگر، 

-EN 197استاندارد  9- 2آن شده است كه بخش   عي برلذا در اين مقاله س. نوسان در كيفيت نيز مبناي تعيين محصول برتر باشد

 . ترجمه شده و از آن براي بررسي يكنواختي محصول استفاده شود   1:2011

 

  معيارهاي انطباق خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي و روش ارزيابي    2-9

  كليات   9- 1-2

 9-2-3و  9-2- 2در صورتي كه معيار انطباق مشخص شده در انطباق سيمان و ملزومات آن براي خواص مكانيكي، فيزيكي و شيميايي 

انطباق بايد بر اساس نمونه گيري مستمر با استفاده از . آورده شده است EN 197-1: 2011به شماره  ENدر استاندارد  ،مشاهده گردد

گرفته شده به  ليهاي كنتركليه نمونهدر  و بر اساس نتايج آزمون بدست آمده) تحويل( اي گرفته شده در محل بارگيريهاي نقطهنمونه

  .صورت خودكار و در طول دوره كنترل مورد مطالعه قرار گيرد

  

  معيارهاي انطباق آماري   2-9- 2

  كليات   2-2-9- 1

  :انطباق بايد در يك معيار مبتني بر موارد زير فرمول بندي شود

  EN 197-1در  7-3و 7-2، 7-1ي داده شده در ارزش منحصر به فرد تعيين شده براي خواص مكانيكي، فيزيكي و شيمياي -

 7مطابق با جدول . ، كه در آن ارزش ويژگي مشخص شده استPkدرصد  -

 7مطابق با جدول  CRاحتمال مجاز پذيرش  -

  

  اكبر آمري

  مدير آزمايشگاه و كنترل كيفيت

  شركت سيمان فارس

Mehrzadameri73@gmail.com 

 

  امير حسين قنبري  

  كيفيتناس آزمايشگاه و كنترل كارش

 شركت سيمان فارس

  سعيد سيفايي فرد

  كيفيتكارشناس آزمايشگاه و كنترل 

 شركت سيمان فارس



   CRو  Pkمقادير مورد نياز  – 7جدول 

  :نكته

نتايج خارج از ارزش مشخصه منحصر  مقداري تقريبي از نسبت ارزيابي انطباق بر اساس روش تعداد محدود نتايج آزمون تنها مي تواند 

احتمال انتخاب پذيرش . تقريب بهتر است ،بزرگتر باشد) تعداد نتايج آزمون( هااندازه نمونه هرچه. به فرد در يك جمعيت توليد كند

CR كندمقدار تقريب را توسط برنامه نمونه برداري كنترل مي.  

مشخص  6همانطور كه در جدول  9- 2-2- 3و  9-2- 2-2بايستي با متغيرها و يا ويژگيهاي موجود در  EN 197-1انطباق با الزامات 

  .تأييد گردد ،ده استش

  .ماه باشد 12مدت زمان كنترل بايستي 

  

  بازرسي با متغيرها  9- 2-2-2

  .شوندها با توزيع نرمال فرض مينتايج آزمون ،براي اين بازرسي

  :به عنوان تابع مورد رضايت باشند، مورد تأييد است 3 و 2انطباق زماني كه معادله هاي 

)2                              (                                                                      x - kA * s  ≥  L    

 و

)3                                                                             (                        x + kA * s  ≤  U  

  :به طوري كه

x      :هاي كنترل خودكار در دوره كنترل ج آزمونميانگين حسابي مجموع نتاي  

s      :هاي كنترل خودكار در دوره كنترل انحراف استاندارد مجموع نتايج آزمون  

kA     :تأييد يا قبولي(ثابت پذيرش(  

L     : 7-1ارجاع داده شده به مطلب  3حد پاييني مشخصه، داده شده در جدول  

U     :به آن اشاره شده است 7كه در بند  4و  3ول حد بااليي مشخصه، داده شده در جد.  

الزامات فيزيكي و 

  شيميايي

  الزامات مكانيكي

  مقاومت استاندارد

  )حد باال(

مقاومت كوتاه مدت و 

  )حد پايين( استاندارد

  بر اساس هريك از مقادير مشخصه Pkرصد د  5%  10%

  CRاحتمال پذيرش مجاز   5%



نتايج آزمون  nو به تعداد ) CR(به احتمال پذيرش قابل قبول همچنين شخصه،مبر اساس مقادير  Pkبه درصد ) kA(ثابت پذيرش

  .آورده شده اند 8در جدول    kAمقادير. داردبستگي 

 kAثابت پذيرش  - 8جدول 

kA 
a

 

 n  Pk = 10% Pk = 5%تعداد نتايج آزمون 

  )اقلمقاومت استاندارد و كوتاه مدت، حد(  )ديگر مشخصات(

  21تا  20  40/2  93/1

  23تا 22  35/2  89/1

  25تا 24  31/2  85/1

  27تا 26  27/2  82/1

  29تا  28  24/2  80/1

  34تا  30  22/2  78/1

  39تا  35  17/2  73/1

  44تا  40  13/2  70/1

  49تا  45  09/2  67/1

  59ا ت 50  07/2  65/1

  69تا  60  02/2  61/1

  79تا  70  99/1  58/1

  89تا  80  97/1  56/1

  99تا  90  94/1  54/1

  149تا  100  93/1  53/1

  199تا  150  87/1  48/1

  299تا  200  84/1  45/1

  399تا  300  80/1  42/1

40/1  78/1  400>  

  .مجاز هستند CR= 5%مقادير داده شده در اين جدول تا : توجه

a
  .دنيز مي تواند استفاده شو nبراي متوسط مقادير  kAير مقاد:   

  



  

  بازرسي توسط مشخصات  9- 2- 2- 3

 nقابل قبول محاسبه شده از تعداد نتايج  تعدادشمارش شود و با  بايستي  ) CD (مشخص شدهمقدار  نتايج آزمون خارج از تعداد 

به عبارت ديگر نتايج  .نشان داده شده است 7كه در جدول  يطورهمان .مقايسه شود Pkو درصد   ) CA ( نتايج آزمون كنترل خودكار

  .مقايسه شود 3و  2انفرادي اندازه گيري هاي آزمون مورد نظر، بايستي با نتايج محاسبه شده از فرمول 

  :برقرار باشد مورد تأييد است) 4(انطباق زماني كه معادله 

CD ≤ CA                                                                                                                 )4(  

بستگي  ) n(و به تعداد نتايج آزمون  )CR (به احتمال مجاز پذيرشآنجا كه مبناي عمل مقدار مشخصه باشد،  Pkدرصد  به CAمقدار 

  .دارد

  .فهرست شده اند 9در جدول  CAمقادير 

  CAمقادير  - 9جدول 

CA براي Pk = 10%  تعداد نتايج آزمونn *  

  39تا  20  0

  54تا  40  1

  69تا  55  2

  84تا  70  3

  99تا  85  4

  109تا  100  5

  123تا  110  6

  136تا  124  7

  .مجاز ميباشند CR = 5%مقادير داده شده در اين جدول تا : توجه

با اين . پذيرش آماري امكان پذير نخواهد بود) Pk = 10%( و) n<20( باشد 20 از اگر تعداد نتايج آزمونها كمتر* : 

بيشتر باشد  136اگر تعداد نتايج آزمون از  .است استفاده شود n<20بايستي براي مواردي كه  CA = 0وجود 

)n>136 (CA از اين طريق محاسبه مي شود :CA = 0.075(n-30) .  

  

  



  نتيجه انفردي معيار انطباق  2-9- 3

يجه آزمون در نتنيازمند اين است كه هر  EN 197-1طباق، انطباق نتايج آزمون بر طبق الزامات استاندارد عالوه بر معيار آماري ان

  .قرار گيرد 10محدوده مقادير نتايج انفرادي آورده شده در جدول 

  محدوده مقادير نتايج انفرادي – 10جدول 

  ويژگي  محدوده مقادير نتايج انفرادي

  مقاومت) رتبه بندي(كالس 

52.5  
R 

52.5 

N 

52.5  
L 

42.5  
R 

42.5 

N 

42.5  
L 

32.5  
R 

32.5 

N 

32.5  
L 

ت كوتا مدت ممقاو  روزه 2  -  -  0/8  -  0/8  0/18  0/8  0/18  0/28

)MPa (روزه 7  0/10  0/14  -  0/14  -  -  -  -  -  حداقل  

) MPa(ت استاندارد ممقاو  روزه 28  30  40  50

  حداقل

  حداقل) دقيقه(گيرش   60  50  40

  حداقل) متر ميلي(ولي انبساط ط  10

5/4  -  5/4  0/4  -  0/4  -  CEM I 

CEM II
a 

CEM IV 

CEM V 

 موجودي سولفات

)%SO3 (حداكثر  

0/4  -  0/4  5/3  -  5/3  -  CEM I-SR 0 

CEM I-SR 3 

CEM I-SR 5
b

 

CEM IV/A-SR 

CEM IV/B-SR 

5/4  CEM III/A 

CEM III/B 

0/5  CEM III/C 

1  

4  

6  

10  

10 

CEM I-SR 0 

CEM I-SR 3 

CEM I-SR 5 

CEM IV/A-SR 

CEM IV/B-SR 

  )حداكثر( C3Aدرصد 

d10/0   حداكثر  (%)موجودي كلر c  

 15مثبت پس از 

  روز

 15مثبت پس از   -

  روز

 15مثبت پس از   -

  روز

  پوزوالني شدن  -

300  LH 
حرارت هيدراتاسيون 

)J/g ( حداكثر  

a  : سيمان تيپII/B-T  هاي مقاومتي داشته باشد سسولفات در تمام كال% 5ممكن است تا .  

b  : براي كاربردهاي خاص، سيمان تيپI-SR 5   بر اين اساس مقدار ). را ببينيد 5جدول ( توليد شودي كمتر سولفات ماكزيمم باممكن است

  خواهد بودباالتر  شده خواستهاز مقدار %  5/0 فوق الذكر، محدوده حداكثر

c :  سيمان تيپIII  كلر داشته باشد كه در اين حالت بايد حداكثر مقدار كلر موجود ذكر شود% 10/0ممكن است بيش از .  

d  :بايستي با اين مقدار كمتر كه در %  10/0بر اين اساس، مقدار . ها بايد بر اساس حداقل الزمات توليد شوند براي كاربردهاي پيش تنش، سيمان

  .جايگزين گردد ،يادداشت تحويل نمونه آورده مي شود



  :ورييادآ

  

  ي داده شده به عنوان مقادير مشخصالزامات مكانيكي و فيزيك - 3جدول 

  گيرش  انبساط
  )مگا پاسكال(مقاومت فشاري 

كالس 

  مقاومتي
  مقاومت كوتاه مدت  مقاومت استاندارد

  روزه 2  روزه 7  روزه 28  دقيقه  ميليمتر

≥ 10  

≤ 75  ≥ 5/52  ≤ 5/32  

≤0/12  -  32.5 L
a

 

≤0/16  -  32.5 N  

-  ≤0/10  32.5 R  

≤ �٠  ≥ 5/62  ≤ 5/42  

≤0/16  -  42.5 L
a

 

-  ≤0/10  42.5 N  

-  ≤0/20  42.5 R  

≤ 45  -  ≤ 5/52  

-  ≤0/10  52.5 L
a

 

-  ≤0/20  52.5 N  

-  ≤0/30  52.5 R  

a  :هاي تيپ  كالس مقاومتي تعيين شده فقط جهت سيمانCEM III 

  

  اده شده به عنوان مقادير مشخصهالزامات شيميايي د – 4جدول 

5  4  3  2  1  

  ويژگي  مرجع آزمون  سيمان) تيپ(نوع  كالس مقاومتي  aالزامات 

≥ ٠/
 CEM I  همه  %

CEM III  
EN 196-2  Loss of 

ignition 

≥ ٠/
%  CEM I  همه 

CEM III  
EN 196-2

b  Insoluble 

residue 

≥ 5/3%  32.5 N 

32.5 R 

42.5 N 

CEM I 

CEM II
c

 

CEM IV 

CEM V 

EN 196-2   موجودي سولفات

  )SO3به صورت (

≥ 0/4%  42.5 R 

52.5 N 

52.5 R  
CEM III  همه

d
 

≥10/0%f همه  همهe
 EN 196-2  موجودي كلر  

  موجودي پوزوالن CEM IV  EN 196-5  همه  قبولي آزمون

a  :الزامات بر اساس درصد وزن سيمان نهايي داده شده است.  

b  :ل در اسيد هيدروكلريدريك و كربنات سديمتعيين باقيمانده نامحلو  

c  : سيمان تيپCEM II/B-T  هاي مقاومتي داشته باشد سولفات در همه كالس% 5/4ممكن است تا.  

d  : سيمان تيپCEM III/C  سولفات داشته باشد% 5/4ممكن است تا.  

e  : سيمان تيپCEM III  د بايد حداكثر موجودي كلر كلر داشته باشد ولي در اين مور% 10/0ممكن است بيش از

  .روي بسته بندي و يا در نامه تحويل ذكر شود

f  :بايستي با %  10/0بر اين اساس، مقدار . مات توليد شونداها بايد بر اساس حداقل الز براي كاربردهاي پيش تنش، سيمان

  .جايگزين گردد ،اين مقدار كمتر كه در نامه تحويل نمونه آورده مي شود

  



 

 .براي درك بهتر استاندارد فوق  نه مثالچند نمو -

  

  .فايل هاي اكسل را به ترتيب در اينجا قرار دهيد: توجه

  

  

  

  

 : تيجه گيري ن -

جهت بررسي يكنواختي در هر شاخص كيفي محصول، الزم است دو شرط ذيل صادق    EN 197-1:2011با توجه به استاندارد 

 :باشد 

 .دنبرقرار باش    x - kA * s  ≥  Lو    x + kA * s  ≤  U روابط    -1

  .صادق باشدبايد  9جدول  و دنشو مقايسه    x ± kA * s نتيجه فرمول بانتايج انفرادي،  تك تك -2

  

  

  

  

 EN 197-1:2011استاندارد : منبع  -

  

  


