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نـوع تـستنوع سیمان
ــزام شــده مطابــق  حــدود ال

ــا اســتاندارد ایــران  ب
ISIRI389 به شماره

 مشخصات سیمان
دلیجان

سیمان پرتلند نوع 11-325

Min 120 kg/cm2200 kg/cm2مقاومت فشاری 3 روزه

Min 200 kg/cm2300 kg/cm2 مقاومت فشاری 7 روزه

مقاومت فشاری 28 روزه
Min 325 kg/cm2
Max 525 kg/cm2420 kg/cm2

سیمان پرتلند نوع 21-425
Min 100 kg/cm2200±10 kg/cm2مقاومت فشاری 2 روزه

مقاومت فشاری 28 روزه
Min 425 kg/cm2
Max 625 kg/cm2530±15 kg/cm2

سیمان پرتلند نوع 31-525
Min 200 kg/cm2220±10 kg/cm2مقاومت فشاری 2 روزه

Min 525 kg/cm2560±10 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه

سیمان پرتلند نوع 42

Min 100 kg/cm2260±10 kg/cm2مقاومت فشاری 3 روزه

Min 175 kg/cm2400±10 kg/cm2مقاومت فشاری 7 روزه

Min 270 kg/cm2520±15 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه

سیمان پرتلند نوع 55

Min 85 kg/cm2220±10 kg/cm2مقاومت فشاری 3 روزه

Min 150 kg/cm2340±10 kg/cm2مقاومت فشاری 7 روزه

Min 270 kg/cm2450±15 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه

6CEM I 42,5 N

Min 10 Mpa19±2 Mpaمقاومت فشاری 2 روزه

مقاومت فشاری 28 روزه
Min 42.5 Mpa
Min 62.5 Mpa50±2 Mpa

Min %3.5%2.5تری اکسید گوگرد

7CEM I 42,5 N-SR3

Min 10 Mpa15±1 Mpaمقاومت فشاری 2 روزه

مقاومت فشاری 28 روزه
Min 42.5 Mpa
Min 62.5 Mpa44±1 Mpa

Min %3%2.5تری اکسید گوگرد
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نوع تستنوع سیمان
حــدود الــزام شــده مطابــق 

بــا اســتاندارد ایــران 
ISIRI389 به شماره

 مشخصات سیمان
دلیجان

سیمان پرتلند مرکب1
Min 16 Mpa21 Mpaمقاومت فشاری 7 روزه

Min 32.5 Mpa36 Mpaمقاومت فشاری 28 روزه

سیمان پرتلند پوزوالنی2

Min 100 kg/cm2200 kg/cm2مقاومت فشاری 3 روزه

Min 175 kg/cm2280 kg/cm2مقاومت فشاری 7 روزه

Min 315 kg/cm2400 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه

سیمان پرتلند سرباره ای3

Min 120 kg/cm2220 kg/cm2مقاومت فشاری 3 روزه

Min 200 kg/cm2300 kg/cm2مقاومت فشاری 7 روزه

Min 320 kg/cm2400 kg/cm2مقاومت فشاری 28 روزه
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نوع سیمان

1A سیمان چاه نفت و گاز کالس

2 D سیمان چاه نفت و گاز کالس
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نوع سیمان

3 E سیمان چاه نفت و گاز کالس

4 G سیمان چاه نفت و گاز کالس
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کـشورطــراحظرفیت کلتعدادنام تجهیز

آلمانt/hTKF 1800سنگ شکن )چکشی(1

آلمانt/hTKF 11500سالن اختالط )استاکر(2

آلمانt/hTKF 1560سالن اختالط )ریکالیمر(3

آلمانt/hLOESCHE 1300آسیاب مواد )غلطکی(4

آلمانtonCPP 220000سیلوهای مواد5

آلمانt/dKHD 13300کوره و پری هیتر6

آلمانt/dCPP 13600گریت کولر7

آلمانtonAUMUND 357500سیلوهای کلینکر8

آلمانt/dTKF 2240آسیاب های سیمان )گلوله ای(9

5سیلوهای سیمان10
3X12000 tonCPPآلمان
2X1200 tonایرانپارس سیمان

11)Rotary packer( 22بارگیرخانهX1200 tonCPPآلمان

12)In Line packer( 11500بارگیرخانه tonCPPآلمان

آلمانt/hCPP 320بارگیرخانه )جامبوبگ(13

آلمانLOHER--موتورهای الکتریکی14

آلمانSIEMENS--کنترل و ابزار دقیق15




















