انواع سیمان و موارد مصرف آنها
 :1سیمان نوع 1
ایي ًَع سیواى کِ سیواى پرتلٌذ هعوَلی ًیس هَسَم است ترای عوَم هصارفی است کِ ٍیژگی ّای خاصی از تتي خَاستِ
ًشذُ است .از ایي ًَع سیواى در ساختي پیادُ رٍ ّا رٍ سازی جادُ ّا پل ّای تتي هسلح راُ آّي هخازى لَلِ ّای آب ٍ
هالت ساختواى ّای تٌایی استفادُ هی شَد تِ طَر کلی ایي سیواى در توام هَاردی کِ تتٌي در خطر هجاٍرت تا سَلفات ّا
ًثاشذ هَرد استفادُ قرار هی گیرد.

 :2سیمان نوع 2
ایي ًَع سیواى ًَع هرغَب تری ست ٍ در هَاردی کِ در هقاتل حولِ سَلفات ّا ی هعتذل احتیاط الزم تاشذ تِ کار هی رٍد.
سیواى تیپ  2هعوَالً کٌذتر از سیواى تیپ  1هی گیرد ٍ در گرفتي حرارت کوتری تَلیذ هی کٌذ .از ایي سیواى هی تَاى در
ساختواى ّای حجین استفادُ ًوَد تا در ٌّگام گرفتي تتي حرارت کوتری ایجاد شَد ٍ حجن تتي کوتر تاشذ.
 :3سیمان نوع (3همان سیمان نوع  1ولی به شدت ریزتر آسیاب شده)
سیواى ًَع  3سیواًی ست کِ در هذت کَتاّی یعٌی هعوَالً در عرض ّ 1فتِ یا کوتر هقاٍهت زیادی تِ دست هی آٍرد ٍ
هقاٍهت  7رٍزُ ی آى حذٍد هقاٍهت  28رٍزُ ی سیواى ًَع  1هی تاشذ .ایي ًَع سیواى ًسثت تِ سیواى ًَع  1در ٌّگام
گرفتي حرارت تیشتری تَلیذ هی کٌذ .از ایي سیواى ٍقتی استفادُ هی کٌٌذ کِ تخَاٌّذ زٍد تر از هعوَل قالة را ترداشتِ ٍ
تتي را هَرد استفادُ قرار تذٌّذ در َّای سرد ًیس هی تَاى از ایي سیواى استفادُ کرد تا هذت زهاى الزم ترای هحافظت تتي
ریختِ شذُ کَتاُ تر شَد گرچِ تا تکار تردى هخلَط پر سیواى تر تا سیواى ًَع ّ 1ن هی تَاى تتٌی تْیِ کرد کِ در هذت
کَتاُ هقاٍهت تیشتری کسة کٌذ ٍلی سیواى ًَع ّ 3ویي کار را تِ ًحَ تْتر ٍ تا صرفِ تر اًجام هی دّذ .سیواى ًَع  3را
سیواى زٍد گیر ّن هی گَیٌذ.
 :4سیمان نوع 4
سیواى ًَع  4سیواًی ست کِ ٌّگام گرفتي حرارت خیلی کوتری تَلیذ هی کٌذ ٍ هَرد استفادُ ی اى جایی ست کِ شذت ٍ
هقذار حرارت تَلیذ شذُ اّویت دارد  .تتٌی کِ تا ایي سیواى ساختِ هی شَد آّستِ تر افسایش هقاٍهت پیذا هی کٌذ یعٌی
دیرتر هی گیرد  .کارترد اصلی ایي ًَع سیواى در ساختواى ّای حجین تتٌی ست  .در ساختواى ّای حجین چَى سذ ّای
ٍزًی تتٌی تِ علت حجن زیاد تتي افسایش درجِ حرارت ًاشی از گرفتي تتي هی تَاًذ تسیار زیاد ٍ خطرًاک شَد .ترای پاییي
ًگِ داشتي درجِ حرارت سیواى  ،سیواى ًَع  4کِ تِ آى سیواى دیرگیر ًیس هی گَیٌذ تِ کار هی رٍد.
 :5سیمان نوع 5
سیواى ضذ سَلفات یا ًَع ٍ 5قتی تِ کار هی رٍد کِ تتي در تواس شذیذ تا سَلفات ّا قرار داشتِ تاشذاز ایي سیواى اساساً
ٍقتی استفادُ هی شَد کِ خاک یا آب زیرزهیٌی کِ در تواس تا ساختواى تتٌی قرار دارد هقذار زیادی اهالح سَلفات داشتِ
تاشذ سیواى ًَع  5دیرتر از سیواى هعوَلی هی گیرد.

